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TRUMPAI

\\ ashingtonas ir 
Prahos krize

• VVashingtonas paneigia

WASHINGTON. — Valsty
bės sekr. D. Rusk, dar prieš 
išvykdamas į pasitarimus į Ha
vajų salais, panedgė tariamai 
JAV darytą įtaką Maskvai. Va
kar paneigta, kad JAV-bės bū
tų siekusios “agresijos” Čeko
slovakijoje. “Mes nesikišame į 
to krašto vidaus reikalus” — 
pabrėžia. Tačiau NYT žiniomis 
valst. departamento pareigūnas 
nepaneigęs, kad amerikiečių pa
reigūnas turėjęs pasikalbėjimą 
Čekoslovakijos klausimu, su so
vietų pareigūnu.

Sovietams nėra kelio 
atgal?

WASHINGTON. — Politiniai 
sluoksniai nurodo, kad įtampa 
tarp Maskvos ir Prahos teikian
ti didesnės įtampos bruožų. So
vietai griežtai reikalauja, kad 
partijos vaidmuo nemažėtų ir 
kad vėl būtų įvesta spaudos 
cenzūra.

JAV vyriausybėje vyrauja 
pažiūra, kad sovietams šiuo me 
tu jau nebėra kelio grįžti at
gal. Maskvai rūpi išlaikyt; pres
tižą, ypač sąjungininkų tarpe. 
Maskvai, tariama, pralaimėji
mas negalimas, dėl to jų spau
dimas turįs didėti.

Ar jie naudos karinius dali
nius “tvarkai atstatyti”? Čia 
manoma, kad tik paskutiniu at
veju. Toks įsikišimas būtų vyk
domas pagal seną sovietinį sti
lių, panaudojant čekoslovakus 
— ištikimuosius, miliciją, jiems 
pažadėjus paramą.

Jugoslavija už Prahą
BELGRADAS. — Jugoslavi

jos kom. partija paskelbė be 
sąlygų palaikanti Čekoslovaki
joje vykdomą laisvėjimo vyks
mą ir pasmerkė kai kurias ko
munistų partijas, nes jos kišasi 
į kito krašto reikalus. Apie tai 
pranešta ne tik Prahai, bet ir 
partijų vadams Maskvoje ir ki
tose komunistinių režimų sosti
nėse.

Prahą remia Jugoslavijos 
partinė spauda, radijas, parla
mentas, savo paramą yra pareiš 
kęs ir prez. Tito. Spauda pa
žymėjo: “Čekoslovakų kova y- 
ra ir mūsų kova. Jei jie pralai
mės, galėsime ir mes pralaimė
ti prieš dogmatines jėgas ir grį
šime atgal į stalininį laikmetį”.
M. Djilas palygino su 1938 m.

Politikas M. Djilas, 9 metus 
sėdėjęs kalėjimuose, priminė, 
kad 1938 m. keturi kraštai: na
cių Vokietija, Italija, Anglija 
ir Prancūzija privertė nusilenk
ti Čekoslovakiją, dabar gi šeši

kraštai kėsinasi prieš tą patį 
kraštą.

Šv, Vadovo aikštė Prahoje

Min. pirmininkas M. Couve de 
Murville: reikės 18 mėnesių atstaty
ti krašto ūkiui, užgydyti riaušių, 
streikų padarytas žaizdas.

Illinois valstijos
proklamacija

CHICAGO. — Illinois guber
natorius S. Shapiro ryšium su 
Pavergtų tautu —--ite paskel
bė atsišaukimą į šios valstijos 
gyventojus:

“Kadangi JAV demokratiniu 
keliu pasiekė harmoningos tau
tinės savo žmonių vienybės, ne
žiūrint skirtingų rasių, tikybų ir 
tautinės kilmės, ir

Kadangi komunistinio imperia
lizmo įvykdytas žymios pasaulio 
dalies pavergimas sudaro žalą 
natūraliems ryšiams tarp mūsų 
krašto žmonių ir kitų tautų, ir

Kadangi mūsų laisvosios visuo 
menės skirtingų elementų suvie
nijimas atnešė mūsų žmonėms 
šiltą supratimą ir užuojautą įvai
rių tautų siekimams ir pripažini 
mą natūralaus ryšio su pasaulio 
žmonėmis ir tautomis, ir

Kadangi JAV prezidentas įga
lina kongresą parinkti trečiąją š. 
m. liepos mėnesio savaitę kaip 
Pavergtų tautų savaitę, kuri tu
ri būti atžymėta atitinkama pro
grama ir veiksmais,

Dėl to dabar aš, Samuel H. 
Shapiro, Illinois valstijos guber
natorius, trečią 1968 m. liepos 
mėn. savaitę skelbiu Pavergtų 
tautų savaite ir prašau atitinka
mai šią progą paminėti’’.

Atsišaukimas paskelbtas 1968.
VII. 9.

Pašto streikas Kanaloje
OTTAVA, Kanada. — Su

streikavus Kanados 24.000 paš
to įstaigų tarnautojų, sulaiky
tas patšo siuntimas iš JAV bei 
kitų kraštų į Kanadą. Tarnau
tojai reikalauja jų atlyginimus 
pakelti nemažiau kaip 75 ct. 
per vai.

MEMPHIS. — James Earl 
Ray, JAV įstaigų įtariamas bu 
'vęs dr. Kingo žudiku, vakar 
<iš Londono lėktuvu atgabentas 
į Memphis, JAV kalėjimą. Ka
linį gabenant buvo panaudotos 
itin aštrios saugumo priemo
nės.

Maskva grasina, kaltina, puola ir JAV
Partijos centro komitetas vakar A. Dubčekui pareiškė pasitikėjimą — Šiandien numa- 
tytas Brežnevo - Dubčeko pasimatymas — Maskva vakar puolė JAV, nes jos... vykdan
čios “agresiją“ rytų Europoje — Sovietai ieško pagrindo pateisinti galimą karinį įsi
kišimą.

iš- '

Nauji įvykiai, grasinimai, 
karinio įsikišimo pavojus
PRAHA. — Čekoslovakija, 

jos reformų vykdytojų ryžtas 
atsispirti Maskvos grėsmei te
bejaudina pasaulį. Iš paskuti
niųjų dienų įvykių tenka 
kelti šiuos bruožus:

— Partijos vadas A. Dubček 
- per radijų, televiziją kalbėjo 
gyventojams, jo klausėsi mažiau 
šia 5 milijonai. Jis prašė pa
ramos, patikino, kad kraštas, 
reikalui esant, ginsis.

— Šiandien laukiama L. Brež 
nevo ir A. Dubčeko pasitarimų.

— Vakar partijos centro ko
mitetas Prahoje dauguma bal- 
' sų pritarė Dubčeko vedamai 
krypčiai.

— Maskva tebeina grasinimų, 
'provokacijų keliu. “Pravda” va 
kar paskelbė patyrusi net... JA 
Valstybių vyriausybės kėslus 
remti “prieškomunistinius gai
valus”, pranešė apie tariamai 
rastus vakariečių pristatytus 
ginklus.

— A. Tarybos prezidiumo 
Maskvoje pirm. Podgornyj pa
žadėjo paramą čekoslovakų mi
licijai, pritariančiai senajai 
“gvardijai”, aišku, ir Maskvai. 
Todėl jau ryškiau kyla sovietų 
karinio įsikišimo pavojus bei 
1956 m. Budapešto įvykių pasi
kartojimas.

Pavergtųjų Tautų Savaitė baigiasi
NEW YORK. — Trečioji lie-, 

pos mėnesio savaitė (14-20 d.) 
šiemet Jungtinėse Amerikos Vals 
tybėse jau dešimtą kartą buvo 
paskirta pavergtų tautų padėčiai 
apmąstyti ir apsvarstyti. Remda
masis JAV Kongreso 1959 me
tais priimta rezoliucija, preziden 
tas Johnsonas liepos 10 d. išlei
do proklamaciją, kurioje skelbia
ma tos savaitės paskirtis ir pras
mė.

Panašią proklamaciją paskel
bė kelių miestų merai (burmist
rai)

Iškilmės New Yorke

Liepos 16 d. mero pavaduoto
jas Timothy W. Costello miesto 
valdybos surengtose iškilmėse 
perskaitė proklamaciją ir jos 
tekstą įteikė Pavergtųjų Europos 
Tautų Seimo vadovybei. Apeigo 
se PET Seimo narių delegacijos 
dalyvavo su atitinkamų kraštų 
vėliavomis, prie kurių stovėjo tų 
tautybių organizacijų atstovės 
moterys, apsirengusios savais 
tautiniais rūbais.

Miesto valdybos Viešųjų Įvy
kių Departamentas jau liepos 14 
d. išdalino spaudai proklamaci
jos tekstą ir pranešimus apie jos 
paskelbimo bei įteikimo apeigas,
taip pat ir apie kitus tą savaitę 
numatytus rengimus New Yorke.
Iškilmingos pamaldos įvyko Šv. 
Patriko katedroje liepos 14 d. ir 
Šv. Jono Dieviškojo katedroje, 
be to, ir Temple Emanuel-El lie
pos 20 d. Šv. Patriko katedroje 
pamaldoms pirmininkavo New 
Yorko arkivysk Terence Cook. 
Mišias laikė monsinjoras Belą 
Vargas (vengras), pamokslą sa
kė prel Balkūnas. Šv. Jono kated 
roj pamokslą sakė kanauninkas 
West, Temple Emanu-El — rabi
nas Sobel.

A. Dubček tautai: nenusileisime
A. Dubček, režimo vadas, už

vakar kalbėjęs per radiją ir te
leviziją krašto gyventojams, pa 
brėžė, kad Čekoslovakija, vyk
dydama naująsias reformas, pa 
siryžusi nenusileisti. 15 min. 
.kalboje Dubček nurodė: “Nori
me, kad mūsų socializmas giliai 
įstrigtų į gyventojų sąmonę. 

.Mes norime mūsiškojo, nepri
klausomojo pavyzdžio”.

Kalbą su nepaprastu dėmesiu 
sekė gyventojai, gausiai susi
rinkę viešbučiuose, valgyklose, 
klubuose, gatvėse.

Partijos komitetas remia 
režimo vyrus

PRAHA. — Vakar pasibaigęs 
Čekoslovakijos kom. partijos

Sovietų šarvuočiai, dalyvavę r. bloko kraštų pratimuose Čekoslovakijoje. 
Ar jiems teks slopinti laisvėjimo apraiškas?

Spaudai padalintame praneši
me įsakmiai nurodyta, kad Pa
vergtųjų Tautų Seime, kurio va
dovybei įteikiama proklamacija, 
atstovaujami šie kraštai: Alba
nija, Bulgarija, Čekoslovakija, 
Ettija, Vengrija, Latvija, Lietu
va, Lenkija ir Rumunija. (E) 

“Laisvėjimo kryptis paplis 
rytų Europoje”

VVASHINGTON. — Šalia kitų 
Kongreso narių, šen. Charles Per 
cy, is Illinois v., kalbėjęs liepos 
16 d. senate, pažymėjo, kad lais
vėjimo kryptis paplis visoje Eu
ropoje ir “tos srities gyventojai 
turės didesnę laisvę bei turės ga 
limybę pilnumoje ugdyti savo re- 

Pasitarimai Havajuose
HONOLULU, Havajai. — 

Vakar čia vyko prez. Johnsono 
ir P. Vietnamo prezidento Ngu- 
yen Van Thieu pasitarimai. Jie 
vyksta ir šiandien.

JAV delegaciją pasitarimuo
se, be Johnsono, dar sudaro: 
valst. sekr. D. Rusk, gynybos 
vadovas C. Clifford, vyr. šta- 

r bo viršininkas gen. E. VVheeler, 
žvalgybos įstaigos, ČIA virši
ninkas R. Helms ir JAV amba
sadorius P. Vietname, E. Bun- 
ker.

KALENDORIUS

Šiandien, liepos 21 d.: šv. 
Laurynas Br., šv. Prakseda, 
Rimvydas, Lasota.

Poryt, liepos 22 d.: šv. Teo
filis, šv. Marija Magd., Jovar- 
tas, Auksė.

ORAS

Oro biuras praneša: Chicago
je ir jos apylinkėse šiandien 
saulėta, malonus, nedrėgnas o- 
ras, temp. sieks 80 ir daugiau 
1. F., ryt — debesuota, šilčiau.

Saulė teka 5:33, leidžias 8:20.

entro komiteto posėdis pritarė 
A. Dubčeko ir režimo laikyse
nai. Tai laikoma nemažu lai
mėjimu, nes komitete, kurį su
daro 110 narių ir 30 pavaduo
tojų, esama tik 30 narių, ku
riais visiškai galima pasitikėti. 
Į posėdį, siekiant sustiprinti re
žimo laikyseną, buvo pakvies
ta ir 50 delegatų, neseniai vi
same krašte išrinktų dalyvauti 
rugsėjo 9 d. numatytame par
tijos narių suvažiavime. Parti
jos narių daugumai vakar pa
reiškus pasitikėjimą, dabar A. 
Dubček galės tvirčiau laikytis 
šiandien numatytame pasimaty
me su sovietų kom. partjios 
gen. sekretorium L. Brežnevu.

šiandien pasitarimai, 
greičiausia, Košice mieste 
Liepos 17 d., trečiadienį, L.

Ilgines bei kultūrines tradicijas.”
Percy pabrėžė, kad Pavergtų 

Tautų Savaitė teikia progą “pa
reikšti amerikiečių tikėjimą vi
sų tautų laisvo apsisprendimo tei 
se ir parodyti solidarumą rytų 
Europos gyventojams, reikalau
jantiems jiems suteikti pagrindi 
nes žmogaus teises”. Pagaliau 
Illinois senatorius nurodė, kad 
šių dienų laisvėjimo vyksmas r. 
Europoje kaip tik išryškinęs ko
vos dėl laisvo apsisprendimo 
reikšmę. Percy buvo vienas au
torių senate priimtos rezoliucijos 
nr. 374, kuria buvo pareikšta 
viltis rytų Europos tautoms atei 
tyje galėsiant pačioms spręsti 
savo likimą be jokios išorinio įsi
kišimo grėsmės.

Aviacija veikia 
Vietname

SAIGONAS. — Vietname 
šiuo metu vėl stebimi pagyvė
ję JAV aviacijos veiksmai. De
damos pastangos užkirsti kelią 
priešo naujų jėgų telkimui kraš 
to pietuose. V-52 bombonešiai 
puolė taikinius į šiaurę nuo 
neutraliosios sienos, kiti lėktu
vai puolė šiaurinėse Vietnamo 
srityse.

JAV karinių dalinių vadas, 
gen. C. Abrams pažymėjo: “Mū 
sų daliniai yra gerai pasiruošę 
galimo Saigono puolimo atve
jui”.

Manoma, kad prez. Johnso
nas su Thieu svarsto du opiau
sius klausimus: tiesioginių Sai
gono - Vietkongo pasitarimų ir 
visiško orinių puolimų Vietna
mo šiaurėje sustabdymo klausi
mus.

Hanojuje lankėsi Kubos de
legacija. Tikslas: paminėti Ku
bos revoliucijos 15 metų sukaktį 
ir pareikšti draugiškumo jaus
mus Š. Vietnamui.

Buvęs Irako prezidentas Abdel R. 
Aref, šiomis dienomis nuverstas ir 
atsidūręs emigracijoje.

Brežnevas per sovietų ambasa
dorių Prahoje Červonenko pa
siuntė laišką A. Dubčekui. Laiš
kas buvęs kiek švelnesnis. Po
litiniai sluoksniai darė išvadą, 
ikad sovietams rūpi vengti di
desnio konflikto, ypač, kad jis 
galėtų smarkiai pažeisti Sovie
tų Sąjungos prestižą ir ne tik 
'Europoje, bet visame pasauly.

Vakardienos įvykiai, tačiau, 
vėl liudijo: Maskva keičia tak
tiką ir ji pereina į naują puoli- 

'.mų, grasinimų, provokacijų ban 
gą Prahos adresu.

, Šiandien laukiama Brežnevo 
ir Dubčeko, galimas dalykas, 
ir partijų prezidiumo narių pa
sitarimo. Jis turėtų įvykti ry
tinės Slovakijos mieste, Košice. 
Sovietai buvo reikalavę susitik
ti Maskvoje, arba Kijeve, Lvive 
ar Užgorodo miestuose. Šias 
'pasitarimų vietas čekoslovakai 
atmetė.

Paskutinėmis žiniomis, Mask
va vakar pasiūlė ateinantį pir
madienį ar antradienį Maskvoje 
susitikti sovietų ir čekoslova
kų kom. partijų prezidiumams.
Jau kaltinamos JAV — jos 

siekiančios agresijos
' MASKVA. — Sovietų takti
ka vis labiau primena 1956 m. 
Vengrijos sukilimo malšinimo 
dienas. Vakar partijos garsia
kalbis, “Pravda” dienraštis, 
tiesiog kaltino: JAV-bės pla
nuojančios agresiją Čekoslova
kijoje. Dėl to sovietai pasiryžę, 
siekdami išlaikyti komunistinę 
santvarką, Čekoslovakijai teik
ti visą įmanomą paramą.

Sovietų dienraštis toliau skel
bia, kad čekoslovakų saugumo 
įstaigos radusios netoli Vak. 
Vokietijos pasienio, pakeliui į 
Karlovy Vary miestą, JAV ga
mybos ginklų — šautuvų, pis
toletų, kulkosvaidžių, kurie, e- 
są, tinką apginkluoti “smul
kioms sukilėlių grupėms”. “Pra 
vda” teigia, žinią gavusi iš Pra
hos “žurnalistinių šaltinių” ir 
pažymi, kad ginklus, JAV ga
mybos, iš Vak. Vokietijos pri
statę Sudetų krašto “revanšis- 
tai” ir kiti, siekią atstatyti “se
nosios tvarkos” santvarką Če
koslovakijoje. Tie Sudetų vo
kiečiai yra gyvenę vakarinėje 
krašto dalyje, pokario metu 
ištremti į Vak. Vokietiją.

Ieško pagrindo pateisinti karinį 
įsikišimą

“Pravda”, žinoma, nebe Krem 
liaus pritarimo, kaltina ir JAV 
'žvalgybos įstaigą — ČIA bei 
Pentagoną, kurie, girdi, paruošę 
smulkius planus “vykdyti ag
resiją” prieš R. Europos kraš
tus ir ypač prieš Čekoslovaki
ją.

Maskvos taktika jau bus pa
dariusi šuolį, nes ligi paskutinių 
jų dienų tebuvo kaltinami Va
karų “imperialistai” su jų ta
riama įtaka. Tai reiškia, kad

ŽINIOS
R. Daley priėmė 

delegaciją
CHICAGO. — Miesto meras 

Richard J. Daley paskelbė pro
klamaciją Europos pavergtųjų 
tautų reikalu. Ta proga jį aplan
kė gausi Europos pavergtų tautų 
delegacija, kurioje lietuvius at
stovavo: gen. konsulas Chicago
je dr. P. Daužvardis, ALTos atst. 
inž. Jurkūnas, LB Chicagos apy
gardos pirm. A. Juškevičius, Eu
ropos pavergtų tautų komitetą 
atstovavo L. Prapuolenis, Lina 
Kriaučiūnaitę. Vizitui pasibaigus, 
ukrainiečių atsovai svečius pa
kvietė užkandžiams, kuriuos pa
ruošė plačiai žinomas jų klubas 
Kiwanis. Čia gen. konsulas dr. 
P. Daužvardis pasakė svarbią po
litinę kalbą, nurodęs į Sovietų Są 
jungą kaip Lietuvos, Pabaltijo ir 
kitų kraštų okupantą, vykdantį 
genocidą užimtuose kraštuose.

Atidėtos Tito, rumunų 
kelionės

PRAHA. — Ryšium su šian
dien numatytu Dubčeko-Brež- 
nevo pasitarimu, A. Dubček 
kreipėsi į Jugoslavijos, Rumu
nijos prezidentus, Tito ir Ceau- 

Isescu, prašydamas atidėti jų 
numatytą kelionę į Prahą. Lau
kiama pasitarimų pasėkų ir į- 

' vykių eigos.

liepos 19 d. laikytina data, ka
da Kremlius nutarė sugriežtin
ti savo laikyseną PrahoB atžvil
giu. Be to, tai verčia spėti, kad 
Maskva karštligiškai ieško tei
sinio ar moralinio pagrindo ga
limam kariniam įsikišimui, ne
bent krašte vėl įsigalėtų No
votny, Maskvai ištikimieji ko
munistai su jiertis ištikima par 
tijos vadovybe.

Maskva nutyli įvykius Prahoje
MASKVA. — čia spauda nė 

žodžiu nepaminėjo įvykių Pra
hoje 1— nė Dubčeko žodžio į 
tautą, nė vakardienos centro 

‘ komiteto pasitikėjimo režimui, 
nė kai kurių kraštų komunistų 
partijų pritarimo Čekoslovaki
joje vykdomoms reformoms. 
Sovietų spauda vakar tenkino
si žodžių kova, kurioje vis bu
vo keliami kaltinimai prieš 
“kontrrevoliucines” jėgas, ku- 

'rios kėsinasi griauti socialisti
nės santvarkos pagrindus.

Politiniai stebėtojai Mask
avo je pažymi: vakar paskelbti 
kaltinimai apie tariamus JAV 
ginklus panašūs į sovietinius 
teigimus 1956 metais — anuo
met Maskvos spauda buvo pra
pliupusi apie Vengrijoje rastus 
amerikiečių gamybos šaudme
nis.

Sovietų min. pirmininkas A. Ko- 
sygin, čia su medžiokliniu šautuvu. 
Ar sovietai griebsis inklo, siekda
mi sukliudyti laisvėjimo vyksmą Če
koslovakijoje?
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ASS CHICAGOS SKYRIAUS VEIKLA
Mieli Kolegos,

Kaip žinote, Chicagos Ateiti
ninkai Sendraugiai gegužės 24 
d. susirinko Jaunimo centre per
žvelgti savo pereitų metų veik
lą ir išsirinkti naują valdybą. 
Susirinkimą atidarė skyriaus 
pirmininkas Vladas Šoliūnas; 
maldą sukalbėjo dvasios vadas 
tėvas Jonas Kubilius, SJ. Pirmi
ninkauti pakviestas Stasys 
Rauckinas ir sekretoriauti Ali
na Skrupskelienė. Pereitų me
tų veiklos apžvalgą pateikė Vla
das Šoliūnas, po kurios sekė iž
dininko ir revizijos komisijos 
pranešimai bei smarkios disku
sijos. Jų metu buvo priimtas P. 
Spetylos pasiūlymas įpareigoti 
valdybą parinkti aukų tėvų jė
zuitų statybai paremti ir J. 
Guobužio iškeltas pageidavimas 
skyriaus valdybai suruošti dau
giau paskaitų apie Bažnyčios 
reformą ir Vatikano susirinkimo 
dokumentus.

Toliau sekė valdybos ir revi
zijos komisijos rinkimai. Į revi
zijos komisiją vienbalsiai buvo 
išrinkti Milda Tamulionienė, 
Jonas Guobužis ir Vladas Šo
liūnas. O naujoji valdyba, susi
rinkime vienbalsiai išrinkta, po
sėdyje pasiskirstė pareigomis 
sekančiai: pirmininkas — Ri
mantas Gražulis, vicepirminin
kas — Povilas Kilius, sekretorė
— Sigutė Kavaliūnaitė, iždinin
kė — Audronė Valaitytė, narys
— Kęstutis Bagdonas.

Naujos valdybos posėdyje bu
vo svarstyta metų veikla. Atei
nantiems metams jau numaty
tas Rudens balius spalio 12 d. 
Norg visuotiniame susirinkime 
buvo pageidauta, kad tradicinis 
rudens vakaras būtų rengtas 
Chicagoje, bet kadangi nebega
lima buvo gauti tinkamos salės 
prieinamomis sąlygomis tam 
laikui Chicagoje, buvo nutarta 
jį ruošti žavioje Jonyno salėje, 
Chesterton, Ind., kaip buvo pe
reitų metų valdybos suplanuo
ta. Jei atsirastų norinčių, val
dyba galės parūpinti bendrą 
transportaciją, pvz. autobusu 
arba “car pool.”

Rudenį taip pat yra numaty
ta išvyka į gamtą, tradicinė 
Kristaus Karaliaus akademija 
įvyks spalio 27 d. Jaunimo cent
re. Be to, tikimės sutikti daug 
ASS Chicagos skyriaus narių 
mūsų stovykloje Dainavoje rug- 

I piūčio 4—11.
Jūsų Kristuje 
Sigutė

Dėl informacijos:
Rimantas Gražulis, 4054 W. 

63 St., 581-5268.
Povilas Kilius, 6100 S. 124 

St., Palos Hts, III. 385-8924.
Sigutė Kavaliūnaitė, 2515 W. 

69 St., Chgo, 434-1491.
Audronė Valaitytė, 6641 S. 

Maplevvood, Chgo, GR 6-8282.
Kęstutis Bagdonas, 6920 S. 

Oakley, GR 6-8540.

Prezidiumas moksleivių ateitininkų stovykloje, Dainavoje. Kalba ateit, fe- 
detr. vadas dr. J. Pikūnas.

ŽYGIS PAS ŠV. TĖVĄ
Žygio paruošiamieji darbai 

sparčiai varosi pirmyn. Mokslei
vių Ateitininkų Sąjungos val
dyba jau paruošė eilę projektų* 
kaip šis žygis bus vykdomas. 
Jau nekartą šis žygis bei jo tiks 
lai buvo minėti spaudoje. Ta
čiau prieš jam prasidedant yra 
naudinga dar kartą pakartoti 
svarbiausias žygio priežastis. 
Jo tikslą jo rengėjai taip nusa
ko:

Žygio tikslą sunku išreikšti 
trumpa formule, kurios žodžiai 
visiems (ar bent daugumai) bū
tų ne tik priimtini, bet juos net 
galėtų uždegti. Daug ką būtų 
galima vadinti tikslu. Retą, ne
lengvai atsiekiamą, susitikimą 
su (katalikui) pasaulyje svar
biausiu žmogumi. Tai, ko jo bū
tų šio susitikimo metu prašo
ma. Prašymo ruošimo, įteikimo, 
pilno ar dalinio išpildymo, pa
sėkas tikėjimo darbams vykdy
ti, tautinei savigarbai gaivinti, 
lietuvybei ugdyti.

Pačia plačiausia prasme, žy
gio tikslas, be abejo, yra tas 
pats, kaip ir kiekvieno kito mū
sų sąmoningo veiksmo. Jei žmo
gus tik tada ir tik tiek iš tik
rųjų gyvena, kiek jis myli, būtų 
galima sakyti, kad tikslas yra 
visų, kuriuos žygis palies, dva
sios gyvenimo suintensyvini- 
mas, praplėtimas ir papildymas. 
Tačiau tokia ar panašiai išreikš
ta mintis daugumai, greičiau
siai, mažai ką pasakytų ir būtų 
per daug bendra. Be tikslaus

konkrečiai atliktino darbo pra
džios ir pabaigos formulavimo, 
be aiškaus to darbo apimties ir 
vertės nusakymo, apseiti ne
įmanoma.

Gal būtų galima žygį vadinti 
“kukliu tikinčiojo lietuvių jau
nimo mėginimu įnešti ir savo 
dalį į jubiliejinius Lietuvos 
Laisvės metus”? Į augantį visos 
žmonijos laisvės troškimą? Be, 
išorinės ar bent vidinės, laisvės 
mylėti ir kurti neįmanoma. 
“Laisvė yra gal didžiausia Die
vo dovana, išskirianti žmogų iš 
kitos gamtos, originalios kūry
bos pagrindas, nemirtingumo 
atspindys. Prieš penkiasdešimt 
metų ji buvo, nors ir neilgam, 
Dievo vėl suteikta mūsų tautai. 
Į Dievą turėtume pirmiausia 
kreiptis ir siekdami ją atgauti. 
Prieš ieškodama paramos ir su
pratimo pas įvairių žemės šalių 
valdovus bei pareigūnus, prieš 
mėgindama pasiekti per juos 
visuomenę, katalikų tauta pir-

Jūratė S. Kijraliūtė ir Vygantas P. Mitalas birželio 29 d. Člevelande su
kūrė lietuvišką šeimą. Nuotr. V. Pliodžinsko

MUSU MII.ONI.IOSt
Cleveland, Ohio

PARĖMĖ SKAUTUS

V-tojon Tautinėn Stovyklon 
išvykstančioms Clevelando Ne
ringos tunto skautėms p. Vla
das šniolis įteikė $45 auką vie
nos skautėse stovyklos mokes
čiui apmokėti.

Tunto vadovės ir visos skau
tės p. V. šnioliui reiškia nuošir
džią padėką ir gilią pagarbą už 
skautiško darbo įvertinimą ir 
palengvinimą.

Neringos tunto » skautės iš
vyko Tautinėn Sltovyklefri, kad 
ten, lietuviškos trispalvės pavė
syje ir pakelės koplytėlės pa
pėdėje, atnaujintų savo lietu
višką - skautišką ryžtą ir sau 
naujus ateities kelius nutiestų.

Savo rėmėjui p. Vladui Šnio
liui visada dėkinga,

Neringos Tunto Vadija 
ir Skautės

(pr.)
JONAS ŽILINSKAS — 

NERINGOS TUNTO 
MECENATAS

Šiuose Lietuvos Nepriklauso
mybės atgavimo aukso jubilie
jiniuose metuose, Lietuvos ka
riuomenės savanoris p. Jonas 
Žilinskas tapo Neringos tunto

mecenatu, paaukodamas Cleve
lando skautėms $500.

Tai pirma tokia didelė vieno 
žmogaus auka Clevelando lietu
vaitėms skautėms. Auką įteik
damas p. J. Žilinskas palinkėjo 
niekados neužmiršti, kad “Lie
tuviais esame mes gimę, lietu
viais turime ir būt.”

Didelę dovaną su giliu dėkin
gumu priimdamos Neringos 
tunto skautės įsipareigoja šią 
lietuvio savanorio auką giliau 
įprasminti, panaudojant ją ku
riam nors lietuviškam - skau
tiškam tikslui ar darbui įgyven-< 
dinti.

Su ypatinga pagarba ir padė
ka priimame lietuvio savanorio 
pagalbos ranką. ‘ *

Neringos Tunto Vadija 
ir iSlkautės

Hartford, Con.

BALČIŪNŲ 35 METŲ 
VEDYBINE SUKAKTIS

Valerijonui ir Elenai Balčiū
nams birželio 29 d. sukako 35 
metai nuo jų vedybų.

Gražioje jų dukters ir žento 
Liutermozų sodyboje, Covent-

i miausia turėtų kreiptis į Kris
taus atstovą pasaulyje. Jei ne 
pirmiausia, tai tuo pačiu metu, 
tų pačių metų ribose” (68. II.

!6).
Turėtume kreiptis, siekdami 

išsakyti savo rūpestį dėl Lietu
vos ir kitų kraštų jaunimo re
liginio ir dvasinio persekiojimo, 
siekdami pristatyti savo pačių 
pastangas būti pilnais žmonė
mis su šių pastangų neperdėtais 
rezultatais, sąlygomis, kliūti
mis, siūlydami, mūsų nuomone, 
pačius geriausius būdus visiems 
ir kitiems padėti, prašydami Šv. 
Tėvo atkreipti visuomenės, ypa
tingai pasaulio vyskupų, dėme
sį į visą lietuvių tautos kančios 
kelią ir į visus tuos, kurių ran
kos yra ar bus mūsų tautos (tuo 
pačiu ir pasaulio) ateitis; ga
lutinai — rankose mūsų Dievo, 
bet milžiniška dalimi ir rankose 
tų, kuriuos jis sukūrė savo 
bendradarbiais. Ne tik suaugu
sių, vyresniųjų, bet ir tų, kurie 
tuo tarpu, savo gyventų metų 
skaičiumi tebėra jauni.

1

Grupė programos pildytojų moks
leivių ateitininkų stovykloje, Daina
voje.

Moksleivių ateitininkų stovykloje, Dainavoje

Nors nedidelės, bet ryžtingos 
lietuvių jaunimo grupės balsą 
kartais gal išgirstų ir “laisvojo 
pasaulio mokyklų - universitetų 
aunimas, kuris sudaro didžiulę 

šių dienų žmonijos dalį ir ku
ris netrukus savo tautoms va
dovaus”. Jei bus renkami para
šai peticijai, per Šv. Tėvą pra
šant visus, net ir vaiką, laikyti 
žmogumi, Nemirtingojo Tėvo 
vaiku, ne medžiaga ir priemone 
Dievą praradusių žmonių bevil
tiškoms konstrukcijoms, kas 
sugebėtų jau dabar numatyti ir 
apskaičiuoti tik vieno, atskiro, 
sąmoningo parašo vertę? Mes 
mėgstame kartoti, kad šeimos, 
bendruomenės, tautos, pasaulio 
likimas priklauso nuo atskirų 
asmenų širdžių — “kasdieni
nių”, “nereikšmingų” — ku
riančių ar griaunančių, apsi
sprendimų. Kas to nežino? Bet 
kas tuo tikrai tiki,,.

ry, Conn., susirinko būrys drau
gų ir artimųjų. Be Liutermozų 
ir jų dukrų dalyvavo Valerijo- i

Į no brolis Karolis Balčiūnas ir 
anūkas Šimonėlis iš Montreaiio Į 
ir brolėnas advokatas Balčiu- . 
nas su šeima iš Toronto. Lietu- j 
Vių parapijos klebonas kun. Juo 
zas Matutis pagerbė šią Balčiu- į 
nų šeimos šventę savo apsilan- | 
kymu. |

f* 4. «... I
Solenizantus sveikino kun. j 

Matutis, adv. Balčiūnas ir ALB 
Hartfordo apylinkės ir apygar- j 
dos draugų vardu Zigmas Straz
das. I

Balčiūnai įsikūrė Hartforde | 
nuo pat jų atvykimo Amerikon, 
1949 m. Čia jie tuojau įsijungė 
į lietuvišką veiklą ir yra akty
vūs darbuotojai. Jie yra viena 
iš sąmoningiausių lietuvių šei
mų Hartforde, kuriai lietuvių 
reikalai buvo ir yra arti prie 
širdies.

Valerijonas Balčiūnas Lietu
voje yra baigęs ekonominius 
mokslus, bet atvykęs į šį kraš
tą nepasitenkino tuo ir Hart
fordo universitete baigė inžiūfe- 
riją ir keletą metų dėstė tame 
pačiame universitete. Dabar jis 
ir toliau dirba pedagoginį dar
bą valdžios mokyklų sistemoje. 
Valerijonas yra stiprus ALB 
veikėjas, sėkmingai pirminin
kavo Hartfordo apylinkei, o da
bar perėmė vadovavimą Hart
fordo apygardai.

Prisiminus Lietuvos laikus, 
kas iš mūsų vyresniosios kartos 
neatsimena mūsų garbingos fut 
bolo valstybinės rinktinės, kuri 
taip gražiai reprezentavo Lie
tuvą daugely Europos sostinių. 
Valerijonas Balčiūnas buvo tos 
rinktinės nuolatinis vartininkas. 
Tikrai graži sportinė karjera.

Ponia Elena, iš profesijos 
dantų gydytoja, yra viena iš 
didžiausių ramsčių ir inspira
torių Valerijonui jo lietuviško
je veikloje.

Valerijonas rr Elena Balčiū
nai tikrai nesijaučia vieniši šia
me pasaulyje, nes šalia didelio 
būrio draugų, turi puikią duk
rą su žentu ir žavias tris anū
kes. Z. Strazdas

DAUGYBE LIETUVOS MIESTE
LIŲ aprašoma dr, J. Vaišnoros, 
MIC, knygoje

“Marijos garbinimas 
Lietuvoje”

Knyga nėra tik teologinė, ji dėl 
įdomių vietovių aprašymo ir dėl 
gausios istorinės medžiagos tinka 
pasiskaityti kiekvienam lietuviui, 
besidominčiam Lietuvos istorija ar 
jos vietovėmis. Knyga didelio for
mato 446 psl. — kaina tik $3.00 
Galima įsigyti “DRAUGE”.
Ulinois State gyventojai prie kainos

turi pridėti 5% taksų.

Didžiojo poeto Dantės intymiuo
sius pergyvenimus su Beatriče at
skleidžia jo vienintelis prozinis kū
rinys, paįvairintas nuostabaus gro
žio eilėmis,

Naujasis Gyvenimas

Į lietuvių kalbą išvertė A. Ty- 
ruolis, Goethės, Šilerio, Šekspyro 
ir kitų klasikų vertėjas. Išleido T. 
Saleziečiai Italijoj. Knyga papuoš- Į 
ta meniškom iliustracijom, įrišta į t 
kietus įvairiaspalvius viršelius. Kai
na $2.00. Gaunama DRAUGE ir 
pas knygų platintojus.
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RADIO PROGRAMA
Jt.

Seniausia Lietuvių Rrdio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN. 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:0b Iki 1:30 vai. 
po pietų Perduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai. muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda — 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broaduay, So. Bostor Mass. Tel. 
AN 6-0489. Ten pat gaunamas ir 
lienra&tis “Draugas".
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= JAV ir Kanadoj

Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesunau
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 

— turinį neatsako. Skelbimų 
3 kainos prisiunčiamos gavus 
= prašymus.

s * * Redakcija dirba kasdien 
8;30 — 4:30, šeštadieniais 
8:30 — 12:00.

* Administracija dirba kas
dien 8:30 — 5;00, šeštadie- S 

5 prašymus, g niais — 8:30 — 12:00.
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SMOKEY’S FRIENDS 
don’t play with 
matches i

o
. -cl.

/

PLEASE...
prevent forestfires

SACRED 
HEART 

SCHOOL
ANDOVER, MASS 01810

OONDUCTED BY 
THE BROTHERS 

• TMB
.'2r^'..i'Mikni'i»irtir SACRED HEART 

REŠ1DENT GRAMMAR SCHOOL FOR BOYS — GRADES 4-8

The philosophy of Sacred Heart Scliool inchnles the thne-proved 
princlple of (1) a sound mind in a sound body; (2) a clear dūdine* 
tion betueen rlght and wronfi; (8) a positive inducement to do 
“what’s proper” and not merely ‘‘what I likę”; (4) a sense of truth 
and fair play; (5) a deep respect for authority, law and the proper* 
ty of other*; (6) a h u bit of cleanJlness, good postu re and good imtu** 
ners. In short, Sacred Heart Strives to bring out the best ln every 
boy by helplng each student to stifle selfishness and cultivate le- 
girtmate pride, sclf-respect and generosity. A 20-acre raimpun offer* 
ample facilities for a well-balanced athletic program. Tuo large re* 
c.reation areaa and a spacious gymnasium provide facilities for la* 
door activities including pool, ping pong, checkera, chess, welght* 
lifting, eraft nork, tumbling and roller skatiną. Outdoor sportą in- 
clude football, banebaJI, dodgeball, boekey, basketball and trach. 
Music instructlon is also availabie. Weekly lessons are given 

during class hours.

didelis išpardavimas
Iš Europos Importuotų Dalykų.

KAINOS SUMAŽINTOS IKI 75%
• Modemiški batukai vyrams, moterims ir vaikams
• Vyriški paltai, kostiumai tr kelnės
• Vyriški laisvalaikiui skirti kostiumai iš visame pasaulyje 

pagarsėjusios TREV1RA medžiagos
• Vyriški išeiginiai marškiniai iš NYLTEST ir medvilninės 

medžiagos, kuriems joks prosijimas nereikalingas
• Odiniai moteriški rankinukai
• Moteriškos PERLON kojinės
• Sustumiami lietsargiai vyrams ir moterims
• Daugelis įvairių kitų importuotų dalykų

Patarnavimas, pageidaujant, lietuvių kalba.
Šia išpardavimo proga norima atkreipti dėmesį ypatingai tų, 

kurie siunčia siuntinus j Lietuvą giminėms ir pažįstamiems, turėda
mi čia sumokėti aukštas muito kainas. .

NO R D E N IMPORTE
3111 NO. LINCOLN AVĖ. (pusė bl. į rytus nuo Ashland Avė.) 

TELEF. — 248 - 4707
Krautuvė atdara: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9.30 iki 9.00 vai.
Kitomis dienomis nuo 9.30 iki 6.00 vai.
Sekmadieniais, iki rugsėjo mėn., uždara.

Perskaitę Draugi, duokite kitiems pasiskaityti.



LIETUVIŠKŲ VIETOVIŲ 

SUNAIKINIMAS

Rimties valandėlei

PASIKEITIMAS IDĖJOMIS

Žydų iškeliavimas iš Egipto 
aprašytas šventraščio “Exo- 
dus” (Išėjimo) knygoje. Jie 
išėjo į Pažadėtąją žemę — tau
tinę laisvę, nors dar keturias
dešimt metų gyveno klajoklių 
gyvenimu. Tokiu pat “exodu” 
žydai vadina ir savo kelionę 
i naujai sukurtą Izraelio val
stybę po šimtmečių gyveni
mo svetimuose kraštuose. Y- 
pač tas išėjimas jiems reikš
mingas po nacių persekiojimo 
ir tautžudiško naikinimo pas
tarojo karo metu. Ir šis “ero
dus ’ iš svetimų kraštų žydams 
reiškė pažadėtąją žemę ir lais
vę.

Tačiau visai kitą prasmę 
turi tas “exodus” šiame lais
vės krašte apsigyvenusiems 
ateiviams. Tiek prieškariniai, 
žiek dabarties ateiviai, atsidū
rę svetimame krašte, mėgino 
sudaryti savo tautines saleles 
svetimųjų jūroje. Vieniems tai 
pavyko geriau, kitiems — blo
giau, bet buvo jaučiama, kad 
didžiųjų miestų kai kuriose da
lyse stipriau įsikūrę organizuo
tų tautų žmonės. Tose srityse 
ateiviai kūrė bažnyčias, mo
kyklas, socialinius centrus 
Buvo bendras visų noras sa
va kalba gauti-visus reikalin
gus patarnavimus? juos rišo 
bendri papročiai, jungė bendri 
vargai. Ir dabar dar galima 
rasti labai aiškius pvz. vokie
čių, lenkų, italų" ir kitų tau
tinių grupių 'pėdsakus,! kur 
šiuo metu jau vyrauja kita 
gyventojų sudėtis.

Lietuviai taip pat yra su
kūrę ne vieną tokią vietovę, 
kurioje galėjo .jaustis savųjų 
tarpe. Net jau-'eta gimęs lie
tuvių jaunimas gana ilgrai liko 
ištikimas savo sambūriams, 
stengdamasis Išlaikyti vietovės 
tautinį pobūdį. Tik prasidėjus 
didesniam judėjimui iš mažes
nių miestų į didesnius, iš vie
nų vietų į kitas, ypač kėlimą- 
sis į priemiesčius, tautinės 
vietovės pradėjo “exodą” — 
kėlimąsi į naujas gyvenvietes, 
kurios jau nebetenka turėto 
charakterio.

*
“Exodus” šiuo atveju iau 

nereiškia tautinės laisvės, bet 
tik asmeninę laisvę ir patogu
mus. Vieni ieško ramesnės vie
tos, kur nejaučiama nuolati
nio triukšmo. Antri mėgina 
apsigyventi arčiau darbovie
tės, kad reiktų mažiau laiko 
praleisti susisiekimui. Treti 
keliasi į priemiesčius, palik
dami lietuviškas kolonijas so
cialinių įstatymų ir rasinių 
klausimų poveikyje. Dar kiti 
ieško senatvei poilsio. Visos 
šios priežastys randa šiek tiek 
pateisinimo asmeniniu požiū
riu, bet klausimas, ar tai ga
lima teisinti tautiniu, kultū
riniu, visuomeniniu ir grynai 
žmogiškuoju atžvilgiu.

Vien tik neigiamu atsiliepi
mu apie nepateisinamus išsi- 
kėlimus iš lietuviškos aplinkos 
problema nėra išsprendžiama. 
Daugelis į tai-net dėmesio ne
kreipia, nes savo asmens lais
vės nenori aukoti net tautinių 
reikalų pirmenybei. Ypač sun
ku šį klausimą spręsti jau
niems profesionalams, kurių 
pareigos reikalauja keltis į to
kius miestus, kur lietuvių vi

sai nėra. Negalima smerkti 
ir tų, kurie savo vaikų auk
lėjimo labui keliasi į ne taip 
sugrūstus priemiesčius, kur 
neigiama miesto įtaka jauna- 
mečius mažiau tepasiekia. Reik 
tų ieškoti naujų priemonių 
šiai problemai spręsti, kad net 
ir tuo atveju, kai jaunos šei
mos išsikelia toliau nuo lietu
viškų vietovių, jos galėtų pri
klausyti savai bendruomenei.

Tokiam bendruomeniniam 
ryšiui palaikyti būtų Lietuvių 
bendruomenės ir lietuviškų pa
rapijų pareiga. Bendruomenė 
juos turėtų rinkti gal prie a- 
pygardų ar specialiai įsteigto 
centro. Parapijos turėtų palai
kyti bent dvasinį ryšį, kad 
dalis lietuvių, gyvenančių to
liau nuo savų parapijų, bent 
nominaliai joms priklausytų ir 
bent didesnių švenčių progo
mis jaustųsi esą jų nariai. Ben 
dra kilmė ir tautiniai Įsitikini
mai tai įgalintų padaryti.

*
Tautinio “exodo” problema 

darosi kaskart vis skaudesnė. 
Praradus savos žemės pasto
vumą, silpnėja ir tautiniai ry
šiai. Materialinis ir asmeninis 
interesas pradeda užgožti ben
dravimo reikalą, o tautiniai 
sentimentai ir įsipareigojimai 
vis labiau išblėsta. Kai jau 
neriša nei žemė, nei žmonės, 
tai lengva kurtis savose “pi
lyse” ir savose “rezidencijo
se”, kurios kaip tik patogios 
pilnutiniam atsiskyrimui nuo 
savųjų ir nuo svetimųjų.

Kaip tą “exodą” sulaikyti, 
— tai klausimas, į kurį neleng
va atsakyti. Juk daugelis lie
tuviškų bažnyčių, mokyklų ir 
kitokių įstaigų liko už lietuvių 
apgyventų vietovių ribų. Bet 
yistik dar reiktų mėginti gel
bėti bent tai, kas galima. Bent 
tos geresnės vietovės, kuriose 
yra susispietę didesni lietuvių 
būriai, turėtų mėginti išsilai
kyti. Išsilaikyti net tuo atveju, 
jeigu ir socialinių įstatymų į- 
takoje vietovės sudėtis pasi
keistų nauja kryptimi tauty
bių ir rasių atžvilgiu. Mums 
reiktų įsitikinti, kad rasių su
simaišymas gyvenvietėse ateis 
ne tiek dėl jam palankių įsta
tymų, kiek natūralaus prie
auglio ir miesto gyventojų ju
dėjimo keliu. Jei mes suda
rytume daugumą, tai vietovė 
turėtų lietuvišką pobūdį, o dėl 
to išsilaikytų ilgiau ir lietu
viškos institucijos bei kultū
rinis gyvenimas.

Bet ir tai nėra galutinis re
ceptas. Tautinės ar asmeninės 
laisvės “exodus” valstybėse, 
turinčiose didelių miestų, ei
na taip pat natūraliu keliu. 
Jį sulaikyti visiškai nėra gali
ma net ir didžiausiomis pas
tangomis, o tos mūsų pastan
gos juk tėra tik labai sąly
gotos. Dėlto reiktų studijuoti 
naujos veiklos būdus ir jau 
dabar pradėti lietuviškon ben- 
druomenėn, parapijon, organi- 
zacijon įjungti kiekvieną pa
vienį lietuvį ir juo labiau kiek
vieną šeimą. Toks plataus mas 
to lietuvių apjungimas yra ver
tas net labai didelių pastan
gų ir didelio ryžto, nes nuo to 
priklauso mūsų išsilaikymas 
ir pavergtos tautos laisvės ke
lias. Pr. Gr.

PENKTOM TAUTINE SKAUTŲ STOVYKLA
1,500 dalyvių, tūkstančiai svečių. Šv. Tėvas laimina mūsų skautus.

Apie 250 mylių į šiaurę nuo 
Chicagos, šiauriniame Michiga
no valstybės kampe, Rako sto
vyklavietėje šio mėnesio pra
džioje virė smarkus darbas, ku
rio pasėkoje išaugo trys didžiu
liai nauji palapinių miestai: 
Skautų Brolijos, Seserijos ir A- 
kademinės skautijos stovyklos. 
Juos sukūrė darbščios skautų,- 
čių, jų tėvų ir bičiulių rankos, 
nepabūgusios nei darbo, nei iš
laidų, nei tolimų atstumų.

Bendras stovyklos vaizdas
Stovykla įsikūrė skautų nuo

savos stovyklavietės miške; pa
lapinės išsistatė kloniuose ir ant 
kalnelių. Išvesti nauji keliai, a- 
lėjos; išgręžti gilūs šuliniai, į- 
ruoštos virtuvės, prausyklos. 
Stovyklos rajonas teikia gerą 
įspūdį: įrengimai vienas už ki
tą gražesni. Eini per Brolijos 
stovyklą — žengi pro įspūdin
gus vartus. Kiek toliau lietu
viškos medinės pilies modelis 
su bokštais ir Lietuvos istori
niais vaizdais, žymiųjų Lietu
vos vyrų stendas.

Bene įspūdingiausiai atrodė 
žemėse iškastas Lietuvos parti
zanų slėptuvės modelis. Įėjęs į 
vidų tuojau pajunti iš žemė3 
gelmių kylančią kažkokią jėgą 
ir drąsą. Nemažiau įspūdinga 
koplyčia su žuvusių už Lietuvos 
laisvę skautų atvaizdais. Impo
nuoja. kūlgrindos — slaptieji ta
kai, šventieji Lizdeikos ąžuoly
nai, Lituanicos lėktuvo mode
lis (oro skautų darbas), Trakų 
pilies pastovyklė, Vilniaus ir A- 
riogalos pilys, Klaipėdos uosto 
švyturys su blykčiojančiomis 
ugnimis ir kiti įdomūs dalykai. 
Čia pat ūkiniai pastatai, nuo
sava foto laboratorija (veda 
Jonas Gierštikas), skautiška 
mugė, suvenyrai ir daugelis ki
tų įdomybių. Šiai stovyklai va
dovauja vyriausias skautinin
kas Vladas Vijeikis, V. Namiko, 
Br. Gurėno ir daugelio kitų šau
nių vyrų padedamas.

Pati stovyklavietė plati, erd
vi; čia pat ežerėlis. Vaikštai 
žmogus ir mąstai: koks pro
tingas buvo šviesaus atminimo 
čikagiškis vaistininkas Rakas, 
paskyręs mūsų jaunimui žemės 
plotą. Rakas mirė, bet jis tebe
gyvena !
Puošni ir praktiška skaučių 

stovykla
Pro kitus įspūdingus vartus 

bei iškeltas vėliavas žengi į di
džiulį naują miestą — skaučių 
stovyklą, it į kokį pasakų ro
jų. Palapinės sustatytos daug 
tirščiau kaip brolių stovykloje, 
stovykla užima taip pat didelį 
žemės plotą. Aiškiai junti, kad 
sesių daugiau stovyklauja, kaip 
brolių.

UŽTVANKA
Romanas

JUOZAS TOLIUŠIS
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— Sakyk, Julija, ką žinai, — tariau, verdamas kam
bario duris, — Kazys mano vienintelis draugas pasauly
je. Gal jis tada supras, kodėl aš kartais nepastovus, kaip 
pavasario vėjas.

— Dovanok man, Jonai, už smalsumą, bet ir aš 
tavo draugė. Argi tu tuo abejoji? Vyras vyro nesupras, 
kaip moteris: jis nesigilina, kas slypi ir po geriausio 
draugo skūra. O aš iš karto supratau, kad tave kaž
kas slegia. Tavo kalba išduoda tai kiekviename žing
snyje. Bandžiau iš dėdės sužinoti priežastį, bet jis nie
ko nesakė. O tavo receptas man reiškė tiek pat, kiek egi
ptiečių hieroglifai. Tik daktaro adresas buvo aiškiausias. 
Turėjau jam meluoti esanti tavo pusseserė, kitaip dak
taras nieko nebūtų sakęs.

Ji nutilo ir laukė. Nežinau ko: mano kaltinimo ar 
pritarimo. Bet aš nieko neturėjau pasakyti. Jos žodžiai 
buvo paberti ir jų nebesurinksi, kaip pažertų variokų. 
Gal ir man pačiam bus lengviau, kai jie negulės susi
tvenkę širdy.

— Kodėl tu dirbi taip sunkiai? Ypač kai slapūnai 
visomis išgalėmis trukdo. Palik viską keliems mėnesiams 
ir atsi pūsk. Atsimeni tą paveikslą? — ji akimis užkliu
dė įrėmintą drobę. — Gal jis tikrai tūkstančių vertas? 
Nors tu buvai žadėjęs man pusę pelno, bet aš tau grąži
nu. Ir duodamės tada už tą pinigą po Lietuvos kam
pus be jokio rūpesčio. Kazys palauks su tais grioviais.

Čia rasi visas Lietuvos istori
nes bei geografines dalis: Že
maitiją, Mažąją Lietuvą, R. 
Aukštaitiją, Dzūkus, Suvalkiją. 
Lankytoją mielai šypsodamos 
sutinka vadovės. Visur matai 
nuostabią tvarką ir švarą, gra
žius meniškus papuošimus.

O vartai, vartai! žengi į tokią 
Dzūkiją pro šiaudais dengtus 
aukštus vartelius, tarytum ko
kioje Merkinėje būtum. Eini į 
Aukštaitiją lyg Anykščiuose ke
liautum. Užeini į vidų — randi 
parodą, kurios eksponatai ro
do atskirų Lietuvos sričių žmo
nių meno dirbinius, originalus 
ar darbščiųjų mūsų skaučių bei 
jų vadovių sukurtus. Sesės (ma
žos ir didelės) praeiviui ne tik 
viską parodys, bet ir pavalgy
dins, trokštantį pagirdys kokiu 
nuostabiu gaivinančiu gėrimu, 
kurio nei vardo, nei recepto ne
sužinosi.

Šiai gal puošniausiai stovyk
lai vadovauja clevelandietė v. s. 
Mega Bamiškaitė, jai padeda 
J. Pečiūrienė, komendante Ged- 

’ gaudienė, M. Švarienė, R. Ba- 
raitė, Alė Namikienė, Birutė 

i Kožicienė, D. Skrinskaitė, O. 
Rozniekienė, B. Vindašienė ir 
daugybė kitų sesių.
Stovyklos valdžia ir akademikai

Tik kaip zuikis prabėgi per 
sesių stovyklą — ne viską gali 
apžiūrėti. Skubi į bendriją, kur 
prisiglaudusi aukščiausia sto
vyklos valdžia su Liet. skautų 
s-gos tarybos pirm. Antanu 
Saulaičių. Randi stovyklos ko
mendantą Paronį, ūkio reikalų 
tvarkytoją v. s. Molį, Oną Sau- 
laitienę ir daugelį kitų ryškiųjų 
veidų. Papuošimų čia nėra. Ly
giai jų nėra ir gretimai esančio
je Akademinės skautijos sto
vykloje. Čia protai — valdžios 
stovyklauja: jie daug galvoja 
ir labai mažai turi laiko kuriai 
nors ruošai.

Šiame rajone didelėje palapi
nėje įsikūrusi stovyklos rota
torinio dienraščio “Šauklio” re

dakcija, kurią veda Juozas To
liušis su sese Birute Kidoliene. 
Greta jų specialiame gardelyje 
žaidžia gal pusantrų metų Rū- 

, a — redaktorės dukrelė. Laik
raštis išleidžiamas kiekvienos 
dienos vakare ir tuojau stovyk
lautojų išgraibstomas. Buvo lei
džiama ir daugiau laikraštėlių, 
išplatinta daug skautiškų leidi
nių.

Stovyklinė programa
Ne miegoti ir dykinėti su

važiavo mūsų skautai. Jie ke
liasi anksti rytą ir visą dieną 

'įtemptai dirba. Vakare, kai nu
leidžiamos vėliavos, visi susiren
ka vakaroti į bendrus ar rajo
ninius laužus. Čia skamba jų 
daina, šūkiai; pamatysi naujai 
kylančias menines jėgas, išgirsi 
deklamacijas, savų ir svetimų 
kūrinių skaitymą, rimtus ir juo
kingus dalykus.

Nuo 6 iki 82 metų
Jauniausi stovyklautojai, ne

skaitant atsivežtų kūdikių, yra 
vilkiukai ir paukštytės maždaug 
nuo 6 metukų amžiaus. Jie turi 
savo pastovykles, sumanių va
dovų tvarkomas. Nė vienas iš 
jų nepamirštas, visi aprūpinti 
ir nuolat užimti. Greta jų ma
tome paauglius, vyr. skautes 
ir skautus vyčius, akademikus 
skautus ir pražilusius vadovus 
— skautininkus. Bene vyriau
sias amžiumi buvo užsitarna
vęs skautininkas ir akademinės 
skautijos garbės narys prof. 
Ignas Končius, visada linksmas, 
ką nors įdomaus pasakojąs.

(Bus daugiau)

NAUJAS KATALIKŲ ATLASAS
ROMA. — Šiomis dienomis Romoje, 
po 40 metų pertraukos, pasirodė nau 
jas katalikų Bažnyčios atlasas, iliust
ruojantis dabarties Bažnyčios geogra
finę ir statistinę padėt}. Naująjj atla
są išleido Dieviškojo Žodžio kongre 
gacijos profesorius tėvas Emerich, 
paruošęs 59 geografiones tabeles bei 
64 katalikų Bažnyčios statistikos pus
lapius bei analitinį turinj.

Liet. skaučių sesrijos vadovės ir dalis skaučių parado metu.
Nuotr. J. Gierštiko

Žinojau, kad Julija bandė mane išblaškyti, bet 
man jokios pagalbos nereikia. Nuotaika yra pasikeitusi 
— ei, tu nelemtasis pavasario nenuorama, ir aš žinau, 
ką jai atsakyti.

— Per vėlai, Jule! Turėjai grįžti bent diena anks
čiau. Gal po drenų išdaužymo tu dar būtum mane 
perkalbėjusi, bet šiandien manęs niekas neišvilios. Te
traukia devynios tą džiovą! Man gyvenimas yra bran
gus, bet šios vasaros tikslas didesnis už visą gyvenimą.

Gal Julija mano žodžius ne visai suprato, bet aš 
nenorėjau vėl aiškinti apie alkanų vaikų žibančias akis, 
apie molio krėstas grindis ir apie kelis atliekamus cen
tus, kuriuos mažažemiai tik sapnuos regėjo. Gal jų vai
kai irgi nesupras, ko aš jiems troškau, bet aš nė neno
rėjau būti didvyriu. Atliksiu darbą, o jie tegu įvertina 
kiekvienas savo galva.

— Aš taip ir nežinau dabar, apie kurio ligą ju
du kalbate, — prabilo visą laiką tylėjęs Kazys. — Bet 
jeigu manote, kad tas ligonis yra Jonas, tai aš tuomet 
ir iš gyvųjų sąrašo turėčiau būti išbrauktas. Jo apeti
tas ir ta arkliška ištvermė išvijo džiovą už devynių gi
rių, jei tai iš viso buvo džiova. Gal rentgenas ir rodė 
kokį plaučių nusilpimą, bet ar daktaras sakys tokius 
niekniekius. Daktaro patakšnojimas per petį niekad Jo
no nebūtų išviliojęs iš Kauno.

Gal Kazys mane ramino, o gal tiesą spėjo. Aš no
rėjau jo žodžiais tikėti. Ne, aš tikėjau! Manęs jau se
niai nebekankino diegliai ir nedusau po gilių atsikvė
pimų. Dievaži, aš nejutau nė krislo senųjų negalavi
mų.

Kazio žodžių man seniai reikėjo. Jie veikė geriau 
už magišką balzamą.

— Ko mes čia į tokią prastą kalbą įsivėlėm. Juk

Rūpestis perteikti tikėjimą 
kitiems

Žmogaus realybė — dvasinė, 
asmeninė žmogaus realybė pri
klauso nuo dviejų dalykų: pir
miausia nuo tikrovės, kurioje 
jis gyvena dvasiškai, ne vien 
fiziškai, be to, nuo vertybių, ku
rias jis kuria bei gali kurti. Ta
tai jau nusako katalikybės sis
temą. Bet mums šiuo atveju 
rūpi ne katalikybės esmė, bet 
katalikiškojo žmogaus esmė. 
Dėl to mes turim pažiūrėti, kaip 
tos realybės bei vertybės plėto
jasi konkrečiame gyvame žmo
guje, kaip tąją realybę priima 
katalikiškasis žmogus ir kaip ji
sai jos įtakoje būdamas veikia.

“Aš ir tu turime po dolerį”, 
kalbėjo vienas vyras kitam. 
“Pasikeiskim jais. Aš pasiliksiu 
su tavuoju, tu su manuoju, su 
vienu doleriu kiekvienas, kaip 
ir esame buvę. Bet jei turi vie
ną idėją, ir aš taip pat turiu, 
ir mes jomis pasikeisime, tai 
tu ir aš turėsime jau po dvi 
idėjas.”

Įspūdinga yra stebėti, kaip 
dalinimasis su kitais dvasiniais 
turtais praturtina lygiai duo
dantį ir gaunantį.

Geriausias būdas išlaikyti ti
kėjimą yra rūpintis perduoti jį 
kitiems. Trumpiausias kelias į 
tikėjimo nusilpimą, ar net vi
sišką jo praradimą yra pasilai
kyti tikėjimą tik sau pačiam.

Jei pasidalinsi su kitais tuo, 
ką turi brangiausio savyje, su
stiprinsi save. Juo labiau plėto
jasi medžio šakos, tuo giliau 
eina jo šaknys.

Tikrovės pasaulis ir žmogus
Pirmiausia mes turime pa

žvelgti į tą tikrovės pasaulį, ku
riame katalikas žmogus gyve
na. Suprantama, nėra vis tiek, 
kokiame pasaulyje žmogus dva
siškai gyvena, kokį pasaulį jis 
pripažįsta ir mėgsta. Tasai pa
saulis gali būti grynai medžia
ginis, jis gali būti dvasiškai gi
lus; jis gali būti platus, apimąs 
visą tautą, gali būti siauras, ap- 
siribojąs namų bei šeimos reika
lais bei reikalėliais; toks jisai 
ar kitoks — nuo to priklauso 
žmogaus esmė, jo realybė, jo 
būdas.

Katalikiškojo žmogaus realy
bė yra, pirmiausia, objektyvi; t. 
y., jinai nepriklauso nuo jo gal
vojimo bei vaidinių. Kataliko re
alybė yra toji, kokią jis ją ma
to, jaučia ir tiki, — tai ir yra 
jo objektyvioji tikrovė, kurioje 
jis gyvena. Ji nėra jo vaizduotės 
padarinys, juo labiau ji nėra jo 
jausmų bei troškimų pasekmė, 
— jinai yra prieš jį, viršum jo, 
aplinkui jį, jinai yra kas kita, 
negu “aš”. Naiviam žmogui ta
tai yra savaime suprantamas 
dalykas, gi katalikiškasis žmo

aš atvažiavau perimti paveldėjimo, o ligas užmirškit, 
jei aš jų kada ir turėjau. Geriau papasakok mums, Ju
le, kaip atrodo Kaunas vasaros tvaike.

Mudu nulydėjom ją laukais ligi pat Pajūrio. Kazys 
man merkė akį, bet aš vistiek išsitempiau jį kartu. Bi
jojau Julijos žodžių, į kuriuos nežinočiau ką beatsaky
ti.

Kai grįžome atžėlusios dobilienos nugara, švento 
Jono vabalai jau degė pagrioviais savo žiburius ir vi
liojo grobį, o laukas dūzgė nenutrūkstančia diena.

Nuo rytų pusės lengvai pūtė ir liepų viršūnės at
bangavo nuo sodybos ligi pat mūsų. Bet jų medaus kva
po jau nejutome, nes bitės buvo seniai jį iškopinėju- 
sios.

RUGPIOTIS
★

Siautė vasara laukuose visu smarkumu. Jos dūki
mas spindėjo mūsų įrudusiosc krūtinėse, linko sunkio
mis varpomis ir suposi sodo obelyse. Žemės gimdytojos 
veidas jau nebesipuošė margais žiedų dažais, bet surim
tėjo kažkokiom švelniom spalvom. Kaip jaunos moti
nos, kuri žadėjo mums vaisių ir naujos gyvybės pradžią.

Kiek tik akys aprėpė, laukai pergyveno staigią me
tamorfozę. Dar prieš savaitę anapus upės šlaitai ban
gavo geltonu auksu, o dabar rėžiuose sudygo rugių gu
bos. Lygiomis eilėmis, tartum kas būtų ražienose iš
braižęs slaptas linijas. Anoje pusėje, tur būt, visas gy
venimas ėjo bent savaite pirmyn. Ir šieną jie, pamenu, 
jau tempė į pastoges, kai mūsų žemumiečių pievose dar 
tik dalgiai skambėjo.

(Bui dangiaa^

gus ir yra naivus — pačia pir
mine, geriausiąją to žodžio pras 
me, jis laikosi to, kas natūra
liai veržiasi iš žmogaus sielos: 
tai yra tikėjimas į tikrovės ob
jektyvumą, buities pirmavimą 
prieš galvojimą. Galvojimas tė
ra antrinis dalykas, iškyląs iš 
buities; buitis, tikrovė duoda 
jam linkmę ir formą. Visame 
tame glūdi tam tikras naivu
mas, nes žmogaus pasąmonė iš 
prigimties jaučia, kad jo sielos 
turinys turi transcedentinę 
reikšmę, kuri siekia toliau, ne
gu jo “aš”, ir kuri reiškia dau
giau, negu jo “aš”. Tokia pa
žiūra į tikrovę yra absoliučiai 
reikalinga, ji visada priešinasi 
ir atsilaikė prieš idealistinius fi 
losofijos bandymus pripažinti 
pirmenybę galvojimui ir į buitį, 
į tikrovę žiūrėti kaip į minties 
bei galvojimo spinduliavimą. 
Taigi, mums nebelieka nieko ki
ta, kaip mūsų sąmonės veiks
mams suteikti trancedentinę 
reikšmę, išeinančią į “ne aš”, 
čia tad glūdi giliausieji pagrin
dai katalikiškosios pozicijos, 
kurią mes vadiname dvasingu
mo, nusižeminimo, tikėjimo 
vardais. Tatai yra savęs palen
kimas kam kitam, negu savo
paties “aš”, tatai yra priklau
symas nuo “ne aš”, žvelgimas 
į aukštesnį, viską valdantį, ne
permaldaujamą, nepalenkiamą 
“ne aš”, kuris mus valdo, mus 
formuoja, kurį mes garbiname, 
kuriam mes galim tarnauti. Čia 
glūdi katalikų tikėjiminio nusi
statymo pagrindai: jie glūdi ta
me naivume, kuris būdingas pri 
gimtiniam žmogaus sielos nusi
statymui pasaulio atžvilgiu.

Religinė tikrovė

Taigi, kataliko sąmonėje ir 
religinė tikrovė yra objektyvi. 
Ji nepriklauso nuo galvojimo 
ir noro, jinai nėra jo religinio 
jausmo refleksas. Besiklausant 
Cherubini “Dies irae” mus pa
gauna šiurpus besiartinančio 
teismo įspūdis; bet tasai kata
likui yra objektyvi realybė, to
kia pat, kaip ir saulės šviesa, 
kaip visatos kūnų užgesimas, 
kaip bet koks kosminis įvykis. 
Tasai paskutinysis teismas nė
ra nei vizija, nei haliucinacija, 
iškylanti iš žmonių kaltės bei 
nuodėmės suvokimo, kuris su

ponuoja būsimą teismą: priešin- 
,gai, beartėjančio teismo tikru
mas pakelia sielą ligi kaltės iš
pažinimo, atgailos ir jaudinan- 
čio “Kyrie eleison”.

Tąjį tikrovės objektyvumą, 
kuriame katalikas gyvena, jis 
išplečia ir į tas tolybes bei gel
mes, kur jinai jam sunkiau ir 
beapčiuopiama. Mums perne
lyg aišku, kad juslinės patirties 
pasaulis yra realus: jį mes ir 
akimis regime, ir rankomis ap-

(Nukelta , 5 psl.)

Skautų — skaučių vadovai priima paradų V-joje jubiliejinėje stovykloje.
■
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HELP 
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GEKERAL OFFICE
5 DAY VVEEK 

CJood Employee Benefita 
Automobile Experienęę

Call Mt. Mite — 622-2145
Aij Equal opportunity employer

T E A C HE R-
Montessori Directress 

We need you! Outstanding sočiai, 
community and personai advnnce- 
meųt opportunity. Salary: $6,000. 
A.M.I occretllted (3rd yr.). Wrlte

Mrs. C. Rodgers
301 Santa Fe Trail,

Liti 1 e Rock, Arkansas 72205
Pilone; (501) CA 5-2102 collect

Neąt dependable woman for gen
eral house cleaning, 9-4 p.m. — 
Thurs or Fri., $13.50 11710 So. 
Longuood Drive, Tel. 239-1934.

Reikalinga padėjėja aptarnaujant 
užkandinę 5 dienas savaitėje, nuo 
7 i. iki . 2 vai. p.p. fabrikų rajone. 
Tel 476-3803, adr. 5101 S. Rlch- 
mond Street.

TYPIST a SWITCHBOARD 
OPERATOR

1 giri office. Age — open. Steel 
co. has an excellent opp. for ca- 
pable person with typing exper 
Wįll train for switohboard. Short- 
hand helpful but not reąuired. Gd 
vvorking conditions & starting sa
lary plūs company benefits

GALI. — CM 3 - 3270 
8 A M- to 5 P-M- or 

Call 044-5717 after 6 P.M.
Aak for Mr- Storoko.

. * i į    ---------- 1—4--------

Nationwide Bakery
Haa Immediate Openings In Our 
River Grove and U'heeling offices. 

For Experienced

COMPTOMETER
OPERATORS

Ęxcellent Starting Salary. 
Benefits Include: Pensipn Plan, 
Ho$p., Life Insurance and 2 weeks 
vacation after l®t year.

'Apply Person:

W o n d e r Bread
1301 West Dlversey Avcium,

An Egual Opportunity Hmploye.r

WOMEN SEWERS
VVANTED

Work at home doing simple sewtng. 
We supply materials and pay 
shipping both ways. Good rate of 
pay. Piece vvork, Wrlte

JAMSTER INDUSTRIES. INC.
100 Ąshmun,

.Sault Ste. Marle, Mich. 40783

IMMEDIATE OPENING
ACCOUNTS RECEIVABLE 

Experienc e d
Machine evnerlenoę preferred but not 
necessary. Will train. Modern air con- 
dlttotfed Office. Vacation and Insur
ance. Permanent position. Free 

eoffee. Apply.
PANDOLPH PAPER CO. 

2141 Sp. Throop Street 
Phone 788-1700 — Mrs Hassnn

SWITCHBOARD -
RECEPTIONIST

Expcrienced. Musę be able to 
type. and handle a PRX board. 
Excel!ent salary, benefits, modern 
air conditloned offices. Call —

MO 6-1500 or apply
1245 Fulton Št.

EXPĖR1ENCED HOUSEKEEPEB
Pleas’t vvorking conditions. Steady 
ėmployment. Days. Contact —

Mr. Walton, 827-1126
DE VILLE MOTOR INN 

1275 Lee St., Dės Plaines, Illinois

NVENT’Y CONTROL CLERK
Excellent Position 

WiU teach competent party. 
Good salary and co. benefits.

CALL MR. MASON
666-1447____________

ENFERIENCED OFFSET
PRESS OPERATOR 

Modern office. Fringe benefits. 
Salary bpįn. Belhvood area.

Call — 547 - 8010
1 Mft. SCHMIPTKE

Platinkite “Drauge”.

”hELP WĄNTED — MOTERYS

Paieškoma vyresnio amžiaus mo
teris (gali būti ir pensininkė) kar
tu gyventi ir prižiūrėti senyvą mo
terį. kuri gyvena viena ir dėl reu
mato mažai tegali pavaikščioti, 
Dėl sąlygų skambinti po 6 v. vak 
tel. VI 7 1489.

SKELBKITĖS ‘ DRAUGE".

PARDUODAMA 3 NAMAI 
IR VALGYKLA

prie miestelio ir 4 kelių 10 mylių 
nito 2 didelių miestų, 80 mylių nuo 
Chicagos. Parduodamas dėl mir
ties. Teirautis

Joe Gavene 222 
M62 P. D. Box 41 

Eduardsburg, Mieli 49112 
Pitone 6035491 6 P.M. — 9 P-M

HELP VVANTED — VYRAI IR MOTERYS

* SECURE YOUR FUTURE“ 1
REGISTERED NURSES NEEDED

39 bed hospital expanding to 83 beda This is an opportunity 
for Registered Nurses to insure your Medical future, enjoy top 
pay and excellent fringe benefits.

GENERAL PRACTITIONERS
Excellent opportunity for young capable Physician serving 12,000 
population. Liberal Personnel Policies. Good schools and rečreation 
facillties nearby. Write Administrator.

STANDISH COMMUNITY HOSPITAL 
805 W. Cedar SA, STANDISH, Mich.
Phone Area Code 517 — 846-7061

HELP WANTED — MOTERYS

REGISTERED NURSES
IMMEDIATE OPENINGS

We would likę a few moments of your time to explain the 
excellent employee program designed for you. You will enjoy 
excellent vvorking conditions in a fully eąuipped, 250 bed hospital 
We ąre locatęd bi a pleasant suburbau area. Minutes from down- 
town Mlhyaukee via ęasily acęesslble Freeivays.

REGISTERED NURSES
Experienced nurses or recent graduates reąuired for full time — 
11:00 P-M. to 7:00 A.M. in Delivery Room and part time — 3:00 
to 11:30 P.M or 11:00 P.M. to 7:00 A-M. in Intensive Care Unit.

Openings Also Available On General Nursing Stati 
Ali shifts open. Excellent fringe benefits. Salary commensurate witb 
Ebtperience — Write or call: NURSING DIRECTOR 

AREA CODE 414—321-2200 Ext 215
WE$T ALLIS MEMORIAL HOSPITAL
8901 W. LINCOLN AVE., VVEST ALUS, VVIS.

HELP VVANTED — VYRAI

f
VVELL ESTABLISHED NORTHVVEST SUBURBAN MANUFAC
TURER THAT OFFERS EXCELLENT PAY, LIBERAL BENE
FITS ASD GOOD JOB SECURITY, IS NOW HIRING FOR THE 
FOLLTVVING POSITIONS:

— TOOL AND DIE MAKERS 
— DRILL PRESS - SĖT UP

RI X O N CLOSERS
9100 WEST BELMONT AVENUE 

FRANKLIN PARK, ILLINOIS 
Call 678-6510 — Ask for Ron Zimmerman

AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

MAINTENANCE 
M E C H A N IC

- MILLWRIGHT - CARPENTER
- P1PE FITTER - RIGGER
- AUTO & DIESEL ELECTRICIAN 

BEOOIREMENTS:
Men vvith verified exper. In any of the above classlficatlons.

BENEFITS:
Excellent pay, 40-hour week, niurnai vacation, paid holidays, 
life and hospitalization insurance,

r
To ąpply, report in person for intervievv and testing at Employ- 
ment Office Bldg., 2511, Gate 12, Highvvay No. 62, <’harlęstown, 
Indiana, from 8 A.M. to l P.M., Monday thru Friday, or ivrite

O L I N MATHIESON 
CHEMICAL CORP.

INDIANA ARMY AMMUNITION PLANT 
CHARLESTOWN. INDIANA

AN EQUA.L OPPORTUNITY EMPLOYER

Jr
ENGINEERS NEEDED

PERMANENT POSITIONS 
GOOD NORTHWEST LIVING

STRUCTURAL ENGINEERS
For structural design of Iarge cranes and hoisting eąuipment. 

Prior experiėnce vvith heavy avoving structures desirable. 
SALARIES OPEN 

Send Resume Today In Confidence To:
H. B. LUPTON, Chief Engineer

STAR IRON & STEEL COMPANY
326 Alexander flve. Tacoma, VVashington 98421

AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

J?

JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINI!/ KORTELIU
kreipkitės į ‘‘Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei 
rai ir prieinama kaina

(išsakymus su pinigais siųskite 
D R A C a A g

4545 West 63rd Street 
CHICAGO. IILINOIS 60629

■ ♦♦ ♦ • ♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦ « ♦ ♦ • «f *««
HELP VVANTED — VVRAI 

•♦♦•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦•♦♦
DRAPERY-CUSTOM 

1NSTALLATION MAN
Bright future for young a.mbitious 
man. Rapidly expapding custom 
drapery vvork shop Top pay and 
benefits.

Call Mr. Sehultz — 247 - 9004

CLASSIFIED GUIDE
HELP VVANTED — VYRAI

P L A T E 
SHEARMAN

Evpericnced, steady worker, com- 
pany benefits — overtime.

Apply —

Crovvn Steel Sales 
3355 West 31st Street 

Ask for NATE
An Egual Oppoetiuiity Employer

Remkite tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge".

— VVE HAVE EXCELLENT OPENINGS FOR —

MAINTENANCE MEN, ELECTRICIANS 
Journeymen or Class A

Good opportunity with a solid steady company vvith a record of no 
strikes and no major layoffs in 48 years. Good benefit program. 
including hospitalization, paid holidays, paid vacation, pension plan 
and plant cafeteria. Age no barrier. VVrite or wire in confidence to:

STALWART RUBBER CO.
160 Northfield Road BEDFORD, OHIO 44142

An Equal Opportunity Ėmployer

-MECHANICS -
Are you tired of the šame old plugs and points routine? Want‘ 

to learn about compound hydraulic cylinder solid statė control, & a 
host of other exciting challenges faced by lift truck mechanics daily?

If your better at your trade than most, come and see us. We’re 
60 year old company and the largest in its field. Good pay with 
better than average benefits.

CLARK EQUIPMENT COMPANY
5250 NO. RIVER RD., ROSEMONT, ILL. TEL 

Ted Stiemann, Service Manager
678-3120

HELP VVANTED — VVRAI

H. B. MAYNARD & COMPANY, 
INC.

Has Staff Openings For

INDUSTRIAL
ENGINEERS

If you seek aeoelerated career development. Th? atimu,ation 
of varied and complex management problema. You should com- 
sidei a career vvith our highly respected management Consult
ing firm.'

An Industrial Engineering degree and background in manu- 
facturing and evperience in one or more of the l'olloulng areas 
vvill enable the highly mlotivated profeseional to contribnte tech- 
nical antį managerial leadership to our Consulting teams.

* Facilities Planning
* Work Measurement
* Malntenance
* Methods - Time Measurement 
*. Materials Handling
* Distribution Systems
* Production Planning and Control
* Incentive Systems

Our elients reąuire practieal, Creative ansvvers to their eom- 
plex maautaeturing problema. Assignments demand analytical 
skili and ereativity. The ability to communicate vvith top levels 
of management, install recoinmendations, and obtain results is 
reąuired. Starting salaries are based upon your personai 
ąualificatioiiH.

Send Complete Resume To:

Mr. John F. Spear, The Maynard Building

2040 Ardmore Blvd., Pittsburgh, Pa. 15221

H. B. MAYNARD 8C COMPANY, 
INC.

AN EQLLAL OPPORTUNITY EMPLOYER

ARC W E L D E R S 
INSIDE MACHINISTS 

STEEL FITTERS
PERMANENT JOBS — START IMMEDIATELY

JEFFBOAT, INC.
Needs ąuąlįfięd personnel to join the team of the largest inland 
shipyard in the country. Solid benefit program for your health. 
security and future. Paid vacation, life and medical insurance, 
liberal wage schedule, and opportunity to advance in gradę.

VVRITE, WIRE OR CONTACT PERSONNEL DEPT

JEFFBOAT, INC.
1030 E. MARKET STREET JEPFERSONVILLE. INDIANA 

An Equal Opportunity Employer
J

STATIONARY
ENGINEER

Experienced in steam and 
refrigeration.

Mušt be licensed by City 
of Chicago.

Agar Packing Co. 
Tel. — 927-3300

"An Equal Opportunity Employer”

Automatic Screw 
Machine

Setters and operatore for Acme Grld- 
ley and Nevv Brltaln. HlRhest hourly 
rate in Chicagoland. pina bonus. Paid 
holidays, hosDitalląątion & vacation. 
Steady ėmployment wlth overtime 
computeą daily. Modern, clean, well 
l'tehted and ventilatcd plant. Lutėm 
type eąuipment. Ample parking fh- 
ci Uties. i

J. J. Tourek Mfg. Čo.
1901 So. Kilbourn Ave. 

TEL. CR 7-6000

SUPERVISOR of TECHNICAL 
PROCESSES 

Assistant Director 
II

VVestern N Y. Library System wlth 
three years of tyhich sali have 
an eūcperleneed, ęomponent admin. 
to supertse the cataloa fe process 
of library materials. plūs a Union 
Čatalog', for Its 19 member llbrarlcs 
and eontractlnK libraries, includinR 
both a university and a local col
lege. Reqnlrements: four years of 
satisfaotory professlorptl experleneę 
In i a library of reootpnlzed standlnc 
headąuarters ii, Niagara. Fals needs 
been In the field of teeh. proces 
slng, aoqulred after the lasuance of 
the profeaslonal cėrtlficate, and flve 
years of college traloIng In a col
lege or university recognized by 
the Stato of New York, one year of 
vvhieh mušt have been professionaf 
library training in a recognized 11b- 
brary school. or any eųulvalent com- 
hination of experlenco and training 
sufflcient to indlcate ability to do 
the vvork. Mušt be U. S. Citizen. 
Salary range $12,000 to $13,800 in 
five steps full hospitalization paid, 
23 days vacation, siek leave, Nevv 
York State retirement and Sočiai 
Security, 35 hour vvork vveek. For 
further Information vvrite to:

Mr. J. W. Hurskett, Director
NIOGA LIBRARY SYSTEM

2510 Seneca Avenue 
Niagara FaJls, Nevv York 14305

HELP HANTED — VYRAI 
♦ ♦♦-♦ v***-*.****.•**•***« » ♦-«

REIKALINGA PRITYRUS
M I L L E R
Geros darbo sąlygos

II. C. KNOKE & COMPANY 
5728 IVesl RooseveR Kinui 

Tel. CO 1-H.80S Mr. ScJioeąborn

ENPERIENCEU ACCOUNTS 
R1<X)EIVABLE CLERK

For big frelght co. also prefer malė 
billing derk for evening tirs. 4 to 12, 
Excellent vvorking conditions nnd <x>. 

benonts.

CHICAGO TERM’L CLU4R.1NCĘ 
1030 W Division ŠL, tek 649-1100

TURRET LATHE 
OPERATOR
Set up and operate 

Warner Svvasey machine, 
Mušt have own tools.

Top Hages & Paid Vacation

R. G. HASKINS CO.
2651 W HARRISON 
Tel. KE 3-2432 or 33

WAREHOUSE AND 
SETUP MAN

Experienced Or Will Train. 
All Company Paid Bene.fits. 

Vacation, Hospitalization 
and Insurance.

CALL MR. KOCUR 
THE SINGER OOMPANY
4950 West Division Street 

Tel. — 287-1864

Excellent Opportututy 
Minimum Guarantee

Salary $400 mo. if you meet our 
reąuirements. We now have sever
al openings for men witb cars to 
make sale calls on pre-aet appoint
ments (Educational Service). Mušt 
be available from 6-9 P.M. Aver
age earnings $525 to $675 per mo. 
Pleasant and dignlfied work. For 
personai intervievv call —

MR. D. LYNCH — 652-8801

Skelbkitės “Drauge”.

TECHNICAL LIBRARIAN
Technical Library has attractive opening for Chemical Searcher/ 

Librarian. Degree in chemistry and ability to handle Chemical 
terminology essential. Located in Houston, in modern research 
development laboratory. Send resume including salary history in 
complete confidence to:

PERSONNEL MANAGER 
PETRO - TEN CHEMICAL CORPORATION 

8600 Park Plaee Boulevard, Houston, Texaa 77017
We are an equai opportunity employer

CHEMIST (AEROSOL)
WE HAVE IMMEDIATE OPENING FOR A CHEMIST WITH 
FIVE YEARS OF AEROSOL ,EXPERIENCE TO DO DEVELOP

MENT W0RK IN A COATINGS LABORATORY
We offer excellent benefits including profit sharlng.

Rush Your Resume In Strict Confidence To 
PERSONNEL DEPARTMENT

MINNESOTA PAINTS, INC.
1101 Third St., S. Minneapolis, Mino. 55415

AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

MEDICAL DIRECTOR
AND

CLINICAL PATHOLOGIST
DR. W. W. CROSS CANCER INSTITUTE
11560 University Ave., Edmonton, Alberta, Canada

The Provinclal Cancer Hospltala Board in responsible for the totai 
Ganoer Service Program in Alberta. The nevv Dr. W. W. Ci-ųąvi 
Cancer Institute vvill be the prtme facllity for prevlding this 
dlagnostic and therapeutic servdce in the Northern half of Alberta. 
This is an 80-bed aotlve treatment hospital serving: approxlrnatdy 
26.000 eut-patients per year. ’ ’

The Medical Director’s duties will Include:
Conordinating all medical acrvlc.es for the Institute. Suporvia 
ing the operation of the out-pattent department and develom 
iug clinical therapv conferences. 1 ‘
Developing a medical staff organlzation and standards in 
keeplng vvith accyeditation roųuirementM.
Clinical and admlrasr.ratlve responslbilities as mav be reni,ir.a 
in the development of a new institution. ųuirea

The opportunity to engage In clinical research vvill be ava.il-

A mature and knovvledgeable physician. tho Medical Director 
hold or be eligihle lor licensuro vvith the Alberta cŠuįre $ 
Physicians and Surgeons. Ho mušt possess the ahilltv 
municate and tvork in harroony vvith all spaciaUtiee n,,s 2?^’ tlįe .įhb'ty to aasess clinical problema and co-o?dlnate ti,e aetiJ?HAs 
of this iarge out-patient department. aotlvitles

He mušt bo able to demonatrate sound admInlstrative ahiliK, „ A 
should provide a complete currlculum vitae eowrinr <U,.a
and professlonal achievements. ring academle
Apply in Confidence to:

Dr, J. R. IBBERSON, Executive Medical Director

Provžndal Cancer Hospitals Board
11560 JJnbersity Ave., EDMONTON, Alberta, Caoąda

acrvlc.es


Laidojant tragiškai Detroite žuvusi <r. a. kun. Br. Dagilį, kapinėse apei
gas atlieka vysk. V. Brizgys. Nuotr. K. Sragauskoi.

MOŠŲ KOLONIJOSE
Portland, Oregon
ĮDOMI PASKAITA LB APY

LINKES PIRMININKES 
ISEEISTIVESF

Marija Tubelytė Kuhlman- 
^nienė, LB Portlando apylinkės 

pirmininkė, išvyksta su vyru 
ir šeima i Formozą. Jos vyras 
Kurt Kuhlmann buvo žymios 
gamybos b-vės, Industrial Air 
Products, Ine., viceprezidentas 
ir vadovavo visai gamybai Port
land, Oregon. Jam vadovaujant 
bendrovė išplėtė savo veiklos 
sektorių j Aliaską ir Tol. Rytų 
salas. Dabar Kųhhnannas priė
mė vienos stambios kiniečių in
vestavimo b-vės pakvietimą su
kurti panašią pramonę Formo- 
zoj, išplečiant veiklą j kitus 
Tol. Rytų kraštus, kaip tai Sin
gapūre, Malaiziją, Thailandą, 
Laos ir Kambodiją. Mes linki
me jam pasisekimo.

Marija Kuhlmapnienė vado- 
k vavo Portlando LB apyl. pasta

ruosius 10 metų. Nors apylinkė 
X yra maža skaičiui^, bet pasi

reiškė savo veikla įvairiose sri
tyse. Apylinkė gražiai ir dar
niai pasidarbavo pastatant pa
minklinį Kryžių, kuris čia vadi
namas “The Lithuanian Štei
ne". Apylinkė parodę savo ak
tyvumą prieš sovietų surengtą 
“Vaikų meno parodą“, kurią 
sovietai bandė išnaudoti savo 
propagandai. Apylinkės nariai 
dalyvavo laiškų rašyme. Apy
linkė surinkdavo palyginti žy
mią sumą Lietuvos laisvės rei
kalams. Apylinkė įstojo į Tau
tos Fondą.

Apylinkė surengė, gražias iš
leistuves savo išvykstančiai pir
mininkei. Bendrom pastangom 
dėl Lietuvos laisvės prisiminti 
apylinkė įteikė pirmininkei Au
gustino nuotraukų albumą "Li
thuania”, su apylinkės narių 
parašais.

Neabejotinai Kuhlmannams 
teks įeiti Formozoj į taip va-

Rimties valandėlei
(Atkelta iš 3 pusi.)

čiuopiame; bet tikrovė, kurioje 
gyvena katalikas, yra taip pat 
ir dvasinė. Katalikas tiki į dva
sios pirmavimą prieš medžiagą; 
juslinė patirtis jam dar nėra 
visa tikrovė, bet tik išorinė tos 
tikrovės sritis, paskutinieji jos 
atspindžiai. Katalikiškajam žmo

* gui tikrovė teprasideda tik po 
juslinio pasaulio danga, tik *ž

1 reiškinių pasaulio prasideda di
džioji faktų begalybė.

Patirties pasaulis priklauso 
žmogaus kūnui, kurį mes sutin
kame, kurio išvaizdą mes regi
me, kurio balsą girdime. Bet tik 
už to reiškinių pasaulio yra sie
la, yra tikrovė, siekianti giliai 
į nepatiriamybės bei neregimy
bės gelmes, bet katalikui žmo
gui daug realesnė kaip kūnas. 
Nętgi primityvūs katalikai yra 
tąja sielos realybe tiek giliai 

i* įsitikinę, kad jie dėl kitų žmo
nių ir savo pačių sielos kančių 
daugiau kenčia, negu dėl kūno
skausmų.

Anapus juslinio reiškinių pa
saulio, visų pirma, stovi Dievas, 
dieviškoji realybė; dvasingumo 
begalybė. Apie tai kitą kartą.

K. Baras

, dinamą “high society” ir į aukš 
f tesnes valdžios sferas. Tuo bū- 
‘ du jie galės nušviesti ir Lietu- 
’ vos reikalą, kuris jiems yra prie 
širdies.

I
1 Jadvygos Tnbelienės paskaita 

Išleistuvėse dalyvavo ir Kuhl- 
mannienės motina, Tu'belienė. 
Apylinkės narių prašoma, ji su
tiko papasakoti apie pirmuosius 
dėl Lietuvos laisvės žygius. Ji 
vaizdžiai nupasakojo Lietuvių
seimą Petrapilyje, jo škiliimą 
^kai kairieji — Lietuvos social
demokratai ir liaudininkai — 
demonstratyviai išėjo iš salės, 
norėdami reikalauti Lietuvai tik 
autonomijos, o ne nepriklau
somybės, kuri, jų nuomone, bū
tų pakenkusi bendram revoliu
cijos judėjimui. Ir Mykolas Sle
ževičius, su Širdgėla, turėjo so
lidarizuoti su partija ir išeiti iš 
salės.

M ISCELLA NEOU8

TUCK POINTING A ROOFING 
( do all my work No salesmen 

JOHN AMES — Tel. 430-7157

IO% — 20% — SO% pigiau mokttalt 
už apdrauda nuo ugnies Ir automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208% W«st 05th Street 
Chlcogri. Illinois 

Tel. <IA 4-8A54 lr GR 8-4330

‘•m**-**-***;*

DEKORAVIMAS
IŠ VIDAUS IR IŠ LAUKO 

Kilimai ir apmušti baldai valomi 
J. RUDIS — Tel. CLiffside 4-1050
• -.<• ta- -a.« -ar ta» «a» -a- sar sa* «a» «a» «a« »a» -a» ul» -a1 ’ a- •-

IlkilllllllllllllllllllllllllllllllllIII!IIll|l||||||

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio IKI penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 
9:30 vai. ryto. Vakarais pirmadie
niais 7 vai. vakaro.

7159 South Maplewood Avenue 
Chicago. Illinois 000200

VISOS PROGRAMOS IS WOPA
1490 kil. AM ir 1027 mg FM 

Telef. HEmlock 4-2413 
illllllllllllllllllllllllllllltlllllltllilllllllllll
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TELEVIZIJAS
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoj $3. 
už dirbtuvės darbą $10 00 ir dalys. 

Pasiteiraukite apie naujas.

I. MIGLINAS
2549 W. 69 St., n »uk.. PR 6-1063 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUHUII

DĖMESIO!

Heating Contractor
Įrengiu naujus tr perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius lr alr conditioning , 
naujus lr senus namus Stogų 
rinas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu leidimus 
dirbti mieste lr užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai Ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING A SMEKT METAL 
1444 S. IVestem. Chicago o. III.

Telefonas VI 7-3447,

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS ANO HANDLES 

30 and 50 gal Eree delivery
5622 So. Racine. 434-1113

Bet tas pats Mykolas Sle
ževičius, jau kaip nepriklauso
mos Lietuvos ministeris pirmi
ninkas, išleido atsišaukimą į 
savanorius ginti Lietuvą nuo 
puolančių bolševikų.

Paminėjo ir tą faktą, kai dr. 
Nagevičius užšoko ant scenos 
ir garsiai sušuko išeinantiems 
tautiečiams: “Šalin zuikiai!” 
Šitą įvykį gražiai pavaizdavo 

į savo šaržuose dali. Adomas 
f Varnas. O kan. Tumas-Vaižgan- 
’ tas taip buvo nusiminęs ir pri- 
1 slągtas, kad viešai pareiškė: 
j “Dabar aš jau nebe politikas”, 
f Paskaitininke vaizdžiai nu- 
* švietė Tautos, vėliau valstybės 
’ Tarybos, veiklą, Uracho išrin- 
! kimą Lietuvos karalium Min
daugu II, kaip ji, paslėpusi ba
tuke, parvežė Uracho sutiki
mą būti Lietuvos karalium Min- 
mokti lietuvių kalbą ir mylėti
lietuvių tautą ir jai tarnauti.

Uracho išrinkimu Valstybės 
taryba norėjo užbėgti už akių 

j vokiečių kaizerio užmačioms su 
rišti Lietuvą su Vokietija am
žinais ryšiais ir pasodinti į Lie
tuvos sostą princą Joakimą. 
lietuviai žiūrėtų i viską “jo aki
mis”.

Žinia, abu planai sugriuvo, 
kai vokiečiai pralaimėjo karą 
ir Lietuva tapo suverenine de
mokratine respublika.

Įdomus buvo jos pranešimas 
apie jos redaguotą laikraštį 
“Das Neue Litauen”, kuriame 
jai, būnant redaktore, neleido 
paskelbti straipsnio apie žiau
rią vokiečių okupaciją Lietu
voj. Bet jai pavyko paskelbti 
tą straipsnį, beveik ištisai, vo
kiečių socialdemokratų laikraš
ty, “Vonvaerts”.

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namų, gyvybes, 

automobilių, 
sveikatos, biz
nio.
Patogios lšsl- 
mokgjimo sąly
gos.

J. BACEVIČIUS
0455 S. Kedzie Avė., PR 8-2233

'/nc/o/rl
RICHMOND'^/ SERVICE

Kampas Richmond ir 63rd St.
Užsieninių lr vietinių automobilių 
taisymas. priklauso Chicago Motor 
tlub. NelalmSs atveju, skambinkite 

GR 0-3134 arba GR 0-3353 
8av. — Juozas (Joe) Juraltls

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus.

P. NEDZINSKAS. 4065 Archer A v. 
Chicago, UI. 60632. Tel. YA 7-5980

r ♦••o

A. ABALL ROOFING C0.
Įsteigta prieš 49 metus. 

Dengiame visų rūšių stogus Taiso
me arba dedame naujus kaminus, rl 
nas. nutekamuosius vamzdžius Dažo 
me Iš lauko. Taisome mūrų—‘‘tuok- 
polntlng". Pilnai apsidraudė. visas 
darbas garantuotas,

LA 1-6047 arba R0 2-8778
Apskaičiavimai nemokamai 

Skambinkite bet knrtuo laiku.

MOVING
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas.
Ilgų metų patyrimas 

WA 5-9209 Chicago, Ulinois

IIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIII

MOVING
ŠERĖNAS perkrausto baidus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai Ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place. WA 5-8063
illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliillliii’
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SIUNTINIAI | LIETUVA
OOSMOS EXPRESS 

MĄRQITETTE GIFT PARCEL SERV 
2AII8 SOtb St. 'rei. WA 5-2787
2501 ItMth St. Tel. WA 5-2737
t»8S So. Halsted St. Tel. 254-3820

Lietuvių bendrove turinti teise 
siuntinius siųsti savo vardu iš Chi
cagos tiesiai i Lietuva.

Didelis pasirinkimas (vairių me 
džiagų, Ital. lietpalčių ir kitų prekių

Priimami užsakymai automobilių, 
šaldytuvų, televizijų Ir t, t.

E. tr V. Žukauskai

Platinkite ‘Draugą”.

Charakteringas yra tos se-
nos kartos veikėjų bruožas, J<ad 
visi degė begaline meile, drąsa 
ir pasišventimu patarnauti sa
vo krašto laisvei. Bet ar jau
nosios kartos galės tai supras
ti?

Čia gai tinka Maironio žo- 
'džiai: “Mūsų kovos ir kančios, 
be ryto naktis — ar jiems be-, 
suprantamos bus?” V. J,

TV REPAIRS
Many tlmes we ran what's irrona 
witli n TV by the symptoms. can ns 
glvlrig fype of sėt mnd age nml we 
vili glve you an idefl. of wHat’s ivitang 
ind n n jippyojs. pflei*. G)lprnuleed

ARJAY ELECTRONICS
Ftllj# 3ft6rO011 ypfipR .'/išpera)

—..jLm
IŠNUOMOJAM FOR BENT

4 kambar. butas išnuomavimui I 
aukšte, apyl. 53-čia ir Wood St. 
Jokių namin. gyvulių. 439-0080.

BETAI rinktiniams nuomininkams. 
Nelaukit — užsiregistruoki! dabar!
Aptarnauja pietvakarine dali 7 me
tus. Savininkai kreipkltšs dčl patar
navimo nemokamai.
Best Agency, 2025 W. 83. PR 8-11032

IŠNUOM. kambarys darbininkui 
ar pensininkui (vy!rui ar moteriai). 
Galima gamintis maistą. $7.00 savai
tei. HI 5-1439.

IŠNUOM, miegamas kambarys 
II aukšte Marųuette pk,

PR 6-0040

IEŠKO NUOMOTI

Ieškomas butas 2 miegam, kamba
rių. Patogus; pageidaujama II aukšte 
Marą. pk. arti mokyklos. Skambinti
G A 3 6046.

REAL ESTATE

6 kamb. (3 mieg.) mūr. bunga
lotv. Nauja centr. apšild. krosnis. 
$70 pajamų mėn. iš buto rūsy. Ar
ti 71-os ir Western Avė. $16,900. 
Savininkas. Tel. 636-0551.

BERWYN. Pajamų bungalotv. — 
4-3-3 kamb. 37 p. sklypas. Pajamų 
$250 per mėn. Mokesčiai tik $144. 
Apyl. 16th ir Wiscohsin. $19,700. 
SVOBODA, 2134 So. 61st Court, 
BI 2-2162 arba LA 1-7038.

Modemus kanųimls l*/2 aukšt.

mūr., 5 kamb. pirmam aukšte, 4 
kamb antram aukšt', puikus su
sisiekimas apsipirkimui. Teirautis 
II aukš. užpakaly. Savininkas. Adr. 
3300 W. OSrd Place.

A. -|- A.

Karoliui Gruzdžiui
Lietuvoje mirus, jo sūnui ANTANUI su 
šeima reiškiame gilia užuojautą ir kartu 
liūdime.

J. ir B. šauliai, S. ir A. Lipčiai,
A. Ramanauskas, J, ir 0. Girdauskai, 

J. ir S. Zaščiurinskai.

L.B-nčs New Hąveno apylinkes pir
mininkui ANTANUI GRUZDŽIUI ir
poniai, jų tėvui ir uošviui 

A. + A.

Karoliui Gruzdžiui
Lietuvoje mirus, nuoširdžię užuojautą 
reiškia

LB New Havanaapyliitkes Valdyba ir 
Bendruomenes nariai.

• • •

" e-r- T-r-
GYVAS PRISIMINIMAS

Atmintinas kielikas ar cimborija įgrąviruota pri-, 
siminimui jūsų mirusio mylimo asmens ir dovano
jant vargingoms Misijoms ar bet kukiam pasi
rinktam kunigui, bus gyvas ir įspūdingas atmini
mas, kuris bus įvertintas. Pristatome tuojau pat 
išstatymui laidotuvių koplyčioje. Taip pat tu
rime ir kitų dalykų tinkamų atminimui.

WATRA MEMORIAL CENTER
2M8 V. CERMAK. ROAD 

CHICAGO, ILLINOIS 80823

8 liAmb. mūr. •'Bullt-tnH”, kokli
ušu plyteles, karsto vandens šildymas 
gožų. Marų. pke. $2l,600.><

2 po 4 $4 kamb. aipynaujla namas. 
Atskirt šildymai gazu, allumln. lon-

fal, 3 autom, garažas. Netoli parko. 
42,800.

A kamb. medinukas. 2 vonios. 
Grožiai rcmodol luotas. Nauja šiluma 
g»«u. 2 autom, garažas. Netoli mo
tų jstaigos. $12,400. .r

4 miegamiiji.i apynaujis mūr. Sn įi 
ma gazu Centralinta vfslnlmas. 
Alium, langai, (rengtas rūsys, 2 au
tom. garažas Netoli parko. $27.5Q0.

5 butu, io metų mūras. Atskiri
Šildymai gazu. Gražus namas, geros 

alarnos. 111.ta lr California Avė.
69,000.

0 butų, I metų lluksųslal 
Pajamų virš $ig,ono per mel 
vakarių priemiestyje. $129 0

14 butų mūr. Vtal iae 
Neaukštos nuomos. Fajar 
$12,000 per metus. Marųu< $83,000. ų

100 X 220 p. Sklypas pr 
26 minutSs nuo Chicagos C 
Btatoktmas greitkeliu. 
vieta. Telraųkitčs.

2 po &K kainb tr 8 kaml 
kam rūsy. Bovek niauja*. 2 
ražas. 2 atskiri šildymai gs 
žiam* Marųuette pke. $52 o<

7 IcAnib. iniir buiuę&low O 
taisytas, šiluma gazu. 2 ’aui

5 kamb. mflr. rexld<-nella
ulę*. Šiluma gazir 
■klypos. Marųuette pke

NERIS REAL ESTATE 
S0M Soutli Wetlem Arenu* Tel, 47|.0$2l

VYRAI IR MOTERYS DRAUGAS, šeStadienia, 1968 m. liepos mėn. 20 d.

ČUSTOMER 
S E R V I Č Ė

Oballenglng position handling mintom- 
Permanant poaltton *— escellent op- 
pnrtiinity. Exper)ence riot necessary.

Apply MR. GOLDBERG
Tues., Wed. or Friday
K “

9 9

Majestic Distributors
8250 Sknkie RnuJevard 

K K O K I E, I L L 1 N O l S

EXCELLĘNT OPPOJlTUįiIITY 
Immeiliate Opaning

RATE CLERK
Mušt Knev Eaktern Central, Central 

States And Middle West Tarlffs 
Permanant .Position

Phone Mr. YV’right For App’l 
6 6 6 - 5 2 6 6

TEACHING
Excellent Positions 

Open
Positions are open on Navajo Indlnn 
fteservatlon for teochern in Klemen- 
tory. B.A degree in education and 
Arizona statė certificate reąuired. 
Starting salary $5,800 with 6% in- 
Jex. Pi ve (5) years prior Service al- 
lowed.
Need man-wlfe combination or per
loną YvUling to share housing. Rent 
$55 per month for modern t«’o bed- 
•oo-m apartinents, Utilities furnished. 
Call or write

STANLEY VAS KEUREN, 
Personnel Director

WIND0W ROCK SCHOOL 
DISTRICT NO. 8

FORT DEFIANCE, ARIZONA 
86504

Tel. (AC 602 ) 729-2495, 72O-2456
Excellent Openings For: 
NURSE ANESTHETISTS, 

MEDICAL TECHNOLOGIST,
Austoje.

Salaries open -- also 
REGISTERED NURSES

330 bed hospital. Ali shifts. Good 
salaries plūs differentials paid.

Write to Director of Nurses 
or Administrator

THE McLEOD INFERMARV 
Florence, South Carolina

DĖMESIO!

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiausiai skaitomas lie
tuvių dienraštis. Gi skelbiamų kai- 
noR visiems prieinamos.

R E A I. E Š T A T E

6>/2 ROOMS — BI LEVEL 
59fh and So. Major Avė. 

Telef. — 767-5048
• ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ « «
REAL ESTATF - INCOME TAX 
DRAUDIMO IR KT, REIKALAIS

A. & L. INSURANCE AGENCY 
AND REALTY

A. LAURAITIS
1645 So. Ashland Avė., LA S-8T.5 

(Currency Exchange patalpose)
Sąžiningas patarnavimas

Garbe matyti ir pirkti
Apie 71 lr Callfomlu. Gražūs 2 

butai, naujos statybos. Įrengtas beta
mpa tas. 2 auto garažas. $40,000.

10 botų. Puikus mūras Marų. P- 
ke. Virš $13,000 nuomos. Kaina ver
ta greito (lčmenlo.

Zetnfi - lotas, platus, ant Įtampo. 
Marguetto P4to. Tik $11,000.

Turtuolio liuksus, mūr. rezldenel- 
Ja Našle atiduoda su visata priedais 
už $37,000. '

7 Itamh, mūr. namas, gražiai Ištai
sytas ltalp naujas. $23.000.

10 kamb. mūr., marmuro vonia, 2 
virtuves, 3 toiletal, garažas. $18.700.

' Aiepnpr. apartm. namas, mūro ga
ražas. Labai gražus lr rami vieta. 
$62,500.

■ Už $14,500 nupirkit tvarkingų Sva
rų 7 kamb. namų su garažu.

Našle parduoda bevelk naujų 
mūrų. Dideli 3 būt., radlant SUd. 
Apie $6.500 pajamų. Garažas. 
$52,500

3 butai Marųuette pke. Gazo šil
dymas, ceramic vonios, daug prie
dų. Garažas. $28,500.

Modernūs du butai po 6 kamba
rius Marų. Parke, gazo šildymas, 
karpetai. garažas, $82.000.

VALDIS REAL ESTATE
2458 W. 69th St., RE 7-7200

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas —> Income Tat.
Notariatas — Vertimai

Apdraudų Agentūra
BELL REALTY

J. BACEVIČIUS 
6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2283

Tvarkingas, teielngaa r. greita* 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas, 
daromi ir liudijami vertimai, tvar
komi pilietybės dokumentai, pildo
mi Income Tax Ir atliekami kitokį 
patarnavimai.

CIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevrood Av., CL 4-7450
71 lr Talman. Mflr. 4 kainb. lr 2 

pataipbn ofisams arba blzniama. Tik 
$16,500.

Prie 80 tr Campbell. Med. 134 a. 2 
butai. 5 ir 4 kamb. $16,900.

Prto 11 tr Maptcwood. Med. 2 bu
tai — 5 Ir 4 kamb. Platus sklypas. 
$21,600.

Medinis 2 butai. 6 tr 4 kamb., pt- 
ęus. $12.900.

VAINA REALTY
4517 W. 71« Street — RE 7-9515

i-------;------ -----------------------------
Perskaitę "Draugą", duo

kite ji kitiems pasiskaityti.

REAL STATE
Mūr. 2 s 8. Butas rusy. Naujai 

šild. Naujos garažas. M p. $31.800.
Mūr. 2 x 5. Gage p. Garažas. Gaoz 

šildymas. Gera vieta. $25.800.
Mūr. 4 mieg., 12 m. ) vak. nuo 

Kedzie. Puikus pirkinys už $23.600.
Mflr 12 butų. Naujas. VlrS 24,000 

pajamų. Kaina prieinama.

KAIRYS REAL ESTATE
2#4» W«wl na Str., Tel. HR asui arba HE e-Slgl

O0<KHX><X><X>OO<HHXX>OdO^OOOOOOOOOOOOOOO<X‘O<X>Cr«<»O<HXX>CKKr0

SALES ■ MORTGAGES > MANA6EMINT

Member of M.L.S.
ALEI SETAS — REALTOR

v- •. Office 5727 W. Oeramk, Cit»ro, ui., Tel. OL 6-2233
Turime šimtui namų Ciceroje, Benvyne, Riverside, La Grange Perki 
ir kituone vakariniuose priemie^uooe. Prašom užnikti | mūsų įsfalgi 
lr išairlnkti iš kątalogo.
>0<>0<>oo<><K><x><>oorMXAooo<>c-e>0<XK><><»0<><KX>0<>000<x><><X><><>0<vo<K>c
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REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI,

I MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI

J TeL HE 4-7482 ,

STATOME NAUJUS NAMUk 

Atliekame {vairius patakymus
it

FetnuMkas BuildęrH, Inp. 
Tel. 585-5265

le K A L ESTATE
sta

Netoli Marą. park parduod Geor- 
gian stiliaus 6 kamb. namas, 40 p. 
sklypas, graži plytel. virtuvė, ‘karš
to vand. šildymas, iy2 vonios. Tei. 
778-4462.
Apyl. 73-os ir Rocktvell savininkas 
parduoda 4i/2 kamb. namą (2-mie
gamieji) ir 2’/2 kamb. rūsy. 2 
mašinų garažas, prijungtas patio, 
Žiem. langai ir sieteliai ir kiti 
priedai. Tel, GR 6-2932.
ParduodauuM mūr, 2 po A kurob. 
Gazu- vandeniu apšildomas Dideli 
kamb., didelė pastogė, 2 maš. ga
ražas, 30 p. lotas Statytas po 
kutinto karo. 7028 S. Ca 
Avė. Savininkas.

7 kamb, bungalou, centrai, guzu 
šildymas, 30 p, sklypaa. 67 lr Mapla- 
wood.

3 bntat tr krautuvėm patalpa. $3 SO
pajamų per mėn. 61 lr Kedzie.

3 miegamųjų mūr. bungalow, 4 
metų. Brighton p-ke.

ŠIMAITIS REALTY
2737 W. 43 St. CL 4-2390

7 kamb. 12 m. mūr. bangalovr,
prie Liet. mokyklos, Marųuette Pke,. 
1vonios, alum. langai, 2 auto ga
ražas. $24,900.

12 butų mūr. prie 67-tos lr Rock. 
well, $13,500 metinių pajamų. Kaina 
$78,600. Įmokfljas $15,000 savininkas 
duos paskolų.

2 butai po 8 kamb. mflr. prie Liet. 
mokyklos Marųuette Pke. Nauja ga
zo atskira šiluma, inoderniAkoa Vd- 
nios ir virtuves. Dvigubas mflr. ga
ražas. $32,600.

Naujas de luxe 2 aukštų mflr. 
Marųuette pke. 7 kamb. butas savi
ninkui tr 4 nuomos skolai mokėti. 
$74,600.

11 butų, 2-Jų aukštų, švarus mflr.
-. $Ž4.rnamas. Marųuette pke. .900.

LEONAS REAL ESTATE -
INOOMK TAX — NOTARIATAS — 

EMIGRACIJA
2735 w. 71st St Tel. 925-K015

7 kamb., 3 mieg. mūr. bungalcw. 
2 kamb. sienos — raudonmedžiu, 
nuo sienos-iki-sienos kilim., mo- 
dern., plytel. vonia Ir virtuv. su 

spintel., dujų-karšt-vandens šil
dymas, potvyn. apsauga, 2 Įatftp 
mūr. garaž. Apyl. 63-čia ir ke
dzie. Savininkas. Tei. 964-1644.

ETST
Med. IK o- 3 kamb. Rūsys. 71 —- 

Campbell. $14,000.
Mūr. 2x8 lr patalpa. Gera vieta. 

$23,800 arba pasiūlymas.
Med. 1W a. 2 butai. M. >. RflsyA 

Gazd SUd'. Garažas. $16.600.
Med. 2 butai. M. p. Platus lotos. 

Rūsys. Garažas. $22,000.



DRAUGAS, šeštadienis, 1968 m. liepos mėn. 20 d.

X Irena Jonynienė, arch. E. 
Masiulis, Kristina Austin, dr. 
K. Ambrazaitis ir S. Rudys su
daro komisiją nepriklausomybės 
paminklui statyti Lituanikos 
parke Beverly Shores, Ind.

X Muzikui Petrui Armonui, 
“Dainavos” ansamblio vadovui 
ir Šv. Kryžiaus parapijos vargo 
nininkui, padaryta operacija Šv. 
Elzbietos ligoninėje.

X Chicagos skautai,-ės iš V- 
sios tautinės stovyklos sugrįž
ta šiandien, apie 6 v. v. Auto
busai sustos prie Jaunimo cen
tro.

X L.V.S. “Ramovės” Chica
gos skyriaus valdyba prašo 
skyriaus ramovėmis su vėliava 
organizuotai dalyvauti Paverg- 
tųjųtautų savaitės parade šį še 
štadienį. Renkasi 11 vai. Clark 
ir Wacker Drive gatvių sank
ryžoj. Po parado, Sherman vie
šbuty įvyks bendri pietūs. No
rintieji pietuose dalyvauti regi
struojasi telef. 737-8400.

X Seselė M. Ksavera, lietu
vaitė besidarbuojanti Brazilijo
je, tebegyvena Chicagoje pas 
Lieponius. Išvyksta į Braziliją 
šiomis dienomis. Su sesele įdo
mus reportažas apie jos darbą 
Brazilijoj buvo išspausdintas 
“Drauge” liepos 13 d. laidoj.

X Teis. Juozas Stanaitis, da
bar dirbąs likerių biznyje, išvy
ko atostogų į Los Angeles, kur 
aplankys gimines ir draugus. 
Apsistos pas klasės draugą 
Henriką Kmitą, gyv. 3464% 
Garden Avė., Los Angeles, 39. 
Į Chicagą J. Stanaitis grįš lie
pos 30 d.

XMr. Barber, Amerikos skau 
tijos vyr. skautininkas, negalė
damas atsilankyti Tautinėj sto 
vykioj, prisiuntė gražų sveiki
nimą, kuriame išreiškė savo 
simpatijas lietuvių skautų orga 
nizaeijai.

X Paulina Piežaitė, duktė 
Mr. ir Mrs. Prano Piežų, gyv. 
6050 S. Koln, birželio mėn. 22 
d. susituokė su Williamu J. Gri 
gelaičiu iš Elmhursto. Jų su
tuoktuvės įvyko Šv. Kotrynos 
Šiemetės bažn., Oak Park, kur 
jaunoji vargonininkavo per pas 
kutinius dvejus metus.

X Liudas Šlenys, korporaci
jos “Gintaras” pirmininkas, 
drauge su 15 korporantų, ats
tovavo korporaciją V-tos tauti
nėje stovykloje; visi jie dalyva 
vo ir didžiajame parade.

X Kostas Butkus — Viskas 
namų pagerinimui: * Tvoros, 
* Langai, * Durys. Stogeliai 
langams ir durims. Ornamen
tiniai turėkliai ir stulpai. Išpi
lame grindis ir sienas iš kera
mikos ir nylono. Teiraukitės 
tel. rytais PR 8-2781. (sk.)

X PASKOLOS NAMŲ PIR
KIMUI daromos lengvais mėne
siniais išsimokėjimais ir priei
namais nuošimčiais.
Mutual Federal Savings, 2212 

West Cenmak Road. Telefonas 
VI 7-7747 (sk.)

X Dovanų siuntinius j Lietu
vą su užtikrintu pristatymu, ga
lima pasiųsti per Baltic Stores 
Ltd. (Z. Juras), 421 Hackney 
Rd., London, E. 2. England. 
SHO 8734. (sk.)

X Prof. Ignas Končius, žino 
mas mūsų etnografas ir fizi
kas, šiuo metu gyvenąs Bristol, 
Conn., yra atvykęs į Ohicagą ir 
vieši pas savo sūnų Vytautą. 
Buvo nuvykęs į V-ją tautinę 
skautų stovyklą, kur stovykla
vo kaip garbės svečias.

X David Eisenhower, buvu
sio prezidento anūkas, besilan
kant Chicagoje Lietuvių tauti
nių šokių šventės metu,buvo ap 
dovanotas Lietuvių fondo išlei
stu nepriklausomybės sukakčiai 
paminėti medaliu. Bevaikščioda 
mas Eisehoweris drauge su bu
vusio viceprez. Nixon dukrelė
mis ir beduodami autografus 
ant tautinių šokių šventės lei
dinio, pastebėjo pardavinėja
mus medalius, jais susidomėjo 
ir jam dr. B. Poškus vieną me
dalį įteikė. Tokių medalių pirko 
ir kitų tautybių asmenys ir vi
so Tautinių šokių šventės metu 
buvo parduota daugiau šimto.

X Raimundas Smaienskas, iš 
tautinės stovyklos (R akas, 
Mich.), rašo: ‘Jau antra savai
tė esu čia ir džiaugiuosi maty
damas taip gražiai, pavyzdin
gai organizuotą lietuvių skautų 
- skaučių puikiąja veikla. Kiek 
vienas kuo nors užimtas — vi
si dirba, juda: atrodo lyg koks 
skruzdėlynas. Tokios masinės sto 
vykios dar nebuvau matęs.” Rai 
mundas čia atvykęs su savo 
draugu G. Karalium (mokyto
jas) iš Los Angeles.

X Į Lietuvių Fronto Bičiulių
stovyklą, įvykstančią liepos 28 
d. — rugsėjo 4 d. eina autobu
sas. Išvažiuojama liepos 28 d. 
rytą. Norį važiuoti turi užsire
gistruoti telef. 925-2221 arba 
476-7225 ligi liepos 26 d. (pr.)

X Jaunas lietuvis, dirbąs ant
roj pamainoj, ieško kambario 
lietuvių šeimoje. Pageidauja su 
maistu. Rašyti Draugas, Ord. 
2889, 4545 W. 63 St., Chicago,
III. 60629. (pr.)

X Liet. Dukterys prašomos 
grąžinti laimėjimų Šakneles ne 
vėliau rugp. 3d. 6 vai. p. p. Iki 
to laiko šakneles galima užneš
ti 1. Draugijos raštinėn (įmes
ti pašto dėžutėn), 5202 So. 
Fairfield, 2. Karvelio prekybon, 
2501 W. 71 St., 3. Grybauskų 
maisto krautuvėm (kampas 
Rockwell ir 43-čios gatv.).

(pr.)
X Kai jums deimanto pri

reikia, gero laikrodžio ar žiedo, 
įTveras Marąuette Parke teikia, 
duoda nuolaidas dar priedo. 
Tveras Juvelry, 2646 W. 69 st.

(sk.)
X Kad šilima “kaulų ne

lankstytų”, įsigykit geriausią 
vėsintuvą Emerson pas Gra- 
dinaką, 2512 W. 47 gt., FR 6- 
1998. (sk.)

X 1958 m. 35 pėdų kruze- 
ris “CRISCRAET CONSTELA- 
mON” 2-175 H.P. motorai. Pil
nai įrengtas ir gerame stovyje. 
Atpigintas greitam pardavimui 
už $8,500.00. Kreiptis darbo die
nomis nuo 9 v. r. iki 9 v. v. 
Tel. 374-5658. (pr.)

X šį šeštadienį 7:30 v. vak. 
Margučio radijo rėmėjai rengia 
nuotaikingą balių Community 
salėje, Union Pier, Mich. Visi 
kviečiami atsilankyti. (pr.)

X Dantų gydytojas dr. R. 
Povilaitis išvažiuoja su šeima 
atostogoms.. Kabinetas bus už
darytas nuo liepos mėn. 19 d. 
ligi rugpiūčio 4 d. Būtinais at- 
vėjais prašau skambinti RA 
6-4321. (pr.)

X Ramiam vyrui išnuomoja
ma jaukus šviesus 2-jų kamb. 
butas su atskiru įėjimu ir visais 
patogumais. 6553 S. Campbell 
Avenue. Skambinti GR 6 0786
po 5 v. vak, (pr-)

Nuotraukoje matyti tiriant statybos varžybų pasiūlymus Chicagos Loretos 
pareigūnai: Iš kairės į deš.: D. Masar, administratorės padėjėjas, arch. Bag- 
nuolo. sesuo Dorothea, ligoninės konsultantė, Loretos ligoninės administra
torė sesuo Stphanie, motina Adorata, arch. Linder (atsukęs nugarą). Pasta
čius naujus pastatus, ligoninė padidės nuo 162 lovų ligi 253 lovų. Ligoninė 
buvo pastatyta 1923 m. ir dabar bus modernizuota, kas užtruks apie tre
jetą metų ir kainuos 5 mil. dol.

DALEY RŪPINASI PAVERGTOSIOMIS 
TAUTOMIS

Ryšium su Pavergtųjų tautų jos žemyno, Armėnijos, Azer- 
savaite Chicagos burmistras Ri. beidžiano, Gruzijos, Šiaurės Ko 
čardas J. Daley liepos 18 d. pa- rėjos, Albanijos, Uralo, Serbi- 
skelbė proklamaciją, raginančią jos, Kroatijos, Slovėnijos, Tibe- 
čikagiečius dalyvauti ruošiamuo j to, Kazakijos, Turkestano, Šio
se parengimuose, remiančiuose vakijos, šiaurės Vietnamo, Ku- 
komunistų pavergtųjų žmonių bos ir kitų tautų bei žmonių pa 
ir tautų teisingus siekius lais- vergimą;
vei bei nepriklausomybei atgau-j Ka JAV.ių Kwlgresaa
U Si Pavergtųjų tautų sava.te i vle„balsiai riėmė jsutym,, ra.
Chicagoje pradėta liepos 15 d. i Kiekvienerių metų Ue-
ir liepos 20 d. 12 vai. bus ap- " . ..... :«. *.. „ Pos menesio treciąją savaitę tu

rėti Pavergtųjų tautų sava.tę 
. ir kviečiantį amerikiečius pami

nėti šią savaitę maldomis ir žy 
giais, remiančiais pavergtųjų

vainikuota didžiuliu pavergtųjų 
tautų atstovų paradu. Burmi
stras Daley savo proklamacijoj 
sako

Kadangi Sov. Rusijos komu
nistų imperialistinė politika, tie 
siogia ar netiesogia agresija 
nuvedė į Lenkijos, Vengrijos 
Lietuvos, Ukrainos, Čekoslova
kijos, Latvijos, Estijos, Lie
tuvos, Gudijos, Rumunijos, Ry 
tų Vokietijos, Bulgarijos, Kini-

Richard Daley.

X Didžiulis piknikas paremti 
inž. V. Adamkui, kandidatui į 
Sanitary District, įvyks rug
piūčio 4 d., Bučo sode, 82 ir 
Willow Springs Rd., Willow 
Springs. Visi lietuviai ruoški
mės dalyvauti, bus iškilus pik
nikas - gegužinė, gros Neo- 
Lithuanų orkestras, skanus Al- 
vudo maistas ir dovanos, (pr.)

‘‘Sandaros’’ redaktoriui Mykį Vaidylai (vidury, pagerbti kom. pirm. lai
dotuvių dlrekt. ,. Evans (kairėje) įteikia dovaną M. Vaidylos pagerbimo 
bankete, įvykusiame Chicagoje, Šarkos restorane. Šalia stovi Edward 
Pratt, komiteto ižd. Nuotr, V. Noreikos

tautų teisingus siekius laisvei 
ir nepriklausomybei atgauti;

Kadangi Chicagos miestas tu 
ri ryšius su šių pavergtųjų tau 
tų šeimom, kadangi tarp čikagie 
čių yra tūkstančiai piliečių, ku
rie savo kilme bei kultūriniais 
kraičiais yra susieti su savo pa 
vergtais kraštais;

Kadangi komunistai išplėšė 
jiems tautinę nepriklausomybę 
ir atėmė asmenines laisves;

Kadangi Chicaga, kaip ir vi
sa Amerika nori visam pašau 
liui tokios laisvės įr teisingu
mo, kokį ji pati turi,

Todėl aš, Ričardas J. Daley, 
Chicagos miesto burmistras, 
skelbiu 1968 metų Pavergtųjų 
tautų savaitę, kuri pradedama 
liepos 15 d. Jis ragina visus či- 
kagiečius dalyvauti šios savai
tės įvairiuose parengimuose, 
ypač parade, kuris šiandien į- 
vyksta vidurmiesty. Daley taip 
pat ragina visas bažnyčias pri
siminti šį įvykį.

NUBAUDĖ UŽ MIESTO 
ĮSTATYMO LAUŽYMĄ

Reese L. Green, 21 metų, 4837 
Greenwood av., yra pirmasis 
asmuo, kuris buvo liepos 17 d. 
nubaustas už Chicagos ginklų 
registracijos įstatymo sulaužy
mą. South Boys teismas pritei
sė jam $500.

Negalėdamas sumokėti bau
dos, buvo nuvežtas į Bridewell 
kalėjimą, kur dirbs už $5 per 
dieną.

MIRĖ KUN. EGAN

Kun. Juozas M. Egan, buvęs 
Loyolos universiteto rektorius, 
mirė liepos 18 dieną St. Joseph 
- Mercy ligoninėje Auroroj, III.

Kunigą Eganą, 70 metų, lie
pos 10 d. ištiko smūgis Lojo
los Bellarmine teologijos fakul
tete North Aurora, kur jis bu
vo paskirtas nuodėmklausiu 
prieš beveik vienerius metus.

CHICAGOS ŽINIOS
VIENA LIGONINE UŽDARO
MA, ANTRA BUS NUGRIAU

TA

Alexian Brotherli goninė 
bus uždaryta rugpiūčio 30 d., o 
Lutheran Deaconess ligoninė 
bus nugriauta ir jos vietoje bus 
pastatytas naujas sveikatos 
centras.

Alexian Brothers ligoninė, 
1200 Belden avė., uždaroma, 
nes trokšta brolių Alexian vie
nuolijoj ir šioje apylinkėje yra 
pakankamai kitų ligoninių,

Lutheran Deaconess ligoni
nę, 1138 Leavitt str., nuperka 
už $1,750,000 St. Mary of Na- 
zareth ligoninė. Ši ligoninė bu
vo uždaryta birželio 21 dieną, 
ir bus iškraustyta liepos 31 d.

Brolis Flavian Renaud, Ale- 
xian brolių vienuolijos provin- 
ciolas ir ligoninės tarybos pir
ininkas, pareiškė, kad ligoninės 
uždarymas seka po vienerių me 
tų privačios bendrovės studi
jų.

Ligoninė seniau nusprendė 
uždaryti savo slaugytojams 
ruošti mokyklą, (baigus kursą 
1969 metais.

Pasak brolio Renaud, krašte 
yra 165 aleksijonai broliai, dvy 
lika jų yra ligoninėje.

240 lovų ligoninės ateitis ne
nuspręsta. Niekada slaugymo 
rūmai nebūsią naudojami reli
ginei ir mokslinei veiklai.

Alexian Brothers ligoninės 
tarnautojai gaus kitur tarny
bas. Ligoninėje yra 500 tarnau

Dr. L. Kriaučeliūnui, Tautinių šokių šventės komiteto pirm., M. Rudienė 
įteikia vėliavą, kuri Tautinių šokių šventės rytą plevėsavo Washingtone 
virš kapitoliaus ir kurią persiuntė kong. Pucinsky. Vėliava įeikta Tauti
nių šokių šventės metu Chcagoje.

Nuotr. A. Gulbinsko

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE
CICERO COEONUOJ

— Mirė L. Zamulevičius, se
nosios kartos ateivis, darbo 
žmogus. Turėjo taverną, viskas 
sekėsi, bet vėliau ėmėsi pleite- 
ravimo darbo ir čia sekėsi. Po 
to lengvai leido dienas, kol atė
jo skirta valanda. Duktė rūpi
nosi laidotuvėmis.

— A. a. J. Deveikienė (Da- 
vis), ilgus metus gyvenusi Ci
cero, išauginusi gražią šeimą, 
mirė. Paliko sūnus Charles, dvi 
dukros Helen, Leoną. Laikui bė 
gant Cicero paliko ir su šei
ma persikėlė Indianos valsti
jom kur turėjo 125 akrų žemės. 
Prieš 12 metų mirė tėvas P. De 
veikis (Davis), palaidotas Lie
tuvių tautinėse kapinėse; šio 
mėn. 10 d. ir pati šeimininkė 
paguldyta šalia savo vyro. Lai
dotuvės buvo iškilmingos. Baž
nyčioje buvo pamaldos. Karstą 
nešė anūkai.

— Onos Miliauskienės, 1425 
S. 49th Avė. (kadaise buvo duo 
nos kepykla) dukros vedė, tu
ri savo šeimas ir gyvena savi
stoviai, vyresnioji Ema Jakštas 
turi gražų motelį. Neseniai Mi
liauskienės kaimynės ir drau
gės susirinkę su pyragais ir 
kavute sudainavo Ilgiausių me
tų, nes Miliauskienė sulaukė 75 
m. Visi linkėjo sulaukti šimto 
metų..

— Auksinis jubiliejus 50
metų vedybinio gyvenimo suka 
ktį dr. J. Gussen ir jo žmona 
Ona švenčia liepos 27 d. 6:30 
v. v. Vaišės įvyks Šarkos res

tojų, o mediciniškame štabe — 
10; ten yra 163 ligoniai, ir 
iki rugpiūčio 30 d.

St. Mary of Nazareth ligoni
nė, 1120 N. Leavitt, perims Lu 
theran Deaconess ligoninę rug
piūčio pradžioje.

Lutheran Deaconess yra 70 
metų ligoninė su 183 lovomis. 
Planai apie naują sveikatos 
centrą bus pravesta keturių mė 

1 nėšių bėgyje.

GREGORY ATVYKO I 
CHICAGĄ

Komedininkas Diek Gregory 
liepos 17 dieną grįžo į Ohicagą 
iš Olympia, Wash., kur jis pas- 
nikavo 45 dienų sėdėjimo kalė
jime metu. Jis pateko kalėji- 
man už valstijos žuklavimo įs
tatymo sulaužymą. Jis dabar 
yra 133 svarų vyras, o prieš ka 
lėjiman patenkant svėrė 157 
sv. Jis buvo nuteistas 90 dienų 
kalėti, bet buvo anksčiau išlei
stas už gerą elgesį.

Gregory planuoja aplankyti 
keletą užsienio kraštų, įskai
tant raudonąją Kiniją iir Sovie 
tų Rusiją.

SITIPENDUOS

Pašto viršininkas Henry W. 
McGce liepos 17 dieną įteikė 
Chicagos pašto tarnautojų sū
nums ir dukroms 25 kolegijos 
stipendijas. Šias stipendijas pa
skyrė pašto gerovės komite
tas, prie šių stipendijų neprisi
dėjo pašto federalinės valdžios 
fondai.

torane, 7840 S. Westem Avė. 
50 metų, tai ne taip trumpas 
periodas, het prabėga greitai, 
bet ne visi vedusieji sulaukia to 
garbingo jubiliejaus, tai vieną, 
tai kitą mirtis pasiima, o ki
tiems kitaip išsiskirti tenka.

—Cicero D.

r?

KVIETIMAS
Kviečiame įprasminti Lietuvos Nepriklauso

mybės 50 metų sukaktį dalyvaujant Lietuvių šven
tėje, Putnam, Connecticut, liepos 28-tą dieną. Čia 
krykštauja musų atžalynas; čia jau 25 metai, kaip 
Marijos Seserys veda lietuviškas stovyklas mergai
tėms. Pabūkite vieną dieną su jaunimu, pasigrožė
kite gamta, lietuviška aplinka ir svarbiausia vi
si kartu pasidžiaukime 25 metų Mergaičių Stovyk
los jubiliejum ir jos laimėjimais. Stovykla ruošia 
specialią programą.

Iki pasimatymo liepos 28-tą dieną Putname.1

SESERYS IR RĖMĖJAI

HFALTHY FOOD RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA
3236 South Halsted Street

Tel.: DAtiubp 6-9887
Julija O RMMflnienė Chicaero. III. 60608

NORMAN BURšTEINAS, kailiu krautuvė
IR SIUVYKLA. 185 N. VVabash (kampas VVabash 
ir Lake Street), 2-as aukštas. Atdara kasdien 9 ryto 
iki 6 vak.; pirm ir ketv. iki 8 v v., šešt. iki 4 vai: 
ir kitu laiku busitarus tel. 263-5826 ir bute 677-8489. 

Kalbame lietuviškai.

IS ARTI IR TOLI
j. A. VALSTYBĖSE

— Dr. Ramūno ir Veronikos
Motekaičių vieno mėnesio am
žiaus dukrelė pakrikštyta Mil
dos - Juzės vardais birželio 23 
d. St. Mary bažnyčioje .College 
Station mieste, Texas. Krikš. 
to tėvais buvo Dana Zulytė iš 
Toronto ir Manigiidas Motekai 
tis iš Chicagos. Krikštynų pro
ga vyko su Manigirdu kartu ap 

į lankyti savo pirmos anūkės sol. 
! Iz. Motekaitienė ir abiejų Mote 
kaičių draugas Edmundas Ra- 
davičius. Nors College Station 
miestelis yra mažas gyventojų 
bei pastatų atžvilgiais, tačiau 
jame yra didelis Texas valsti
jos mokslų židinys: tikras uni
versitetų centrą, kuriame yra 
domi įvairiausi moksliniai tyri
mai ir studijuoja ne vien tik iš 
Amerikos, bet ir iš viso pasau
lio suinteresuoti studentai. Gre 
ta universiteto yra milžiniškas 
agrikultūros židinys, kuriame 
vykdomi gyvulių bei žemės pro 
dūktų moksliniai tyrimai, o 
tam įvairiausi eksponatai, ypač 
gyvieji, išklasifikuoti erdviuose 
laulkuose, prieinami kiekvienam 
turistui. Šiame universitetų mie 
ste atvykę prieš metus jaunieji 
Motekaičiai — tėra vienintelė 
lietuvių šeima. Dr. Ramūnas 
Motekaitis ten dirba atsakingą 
cheminių tyrimų studijinį dar
bą, o jo žmona Veronika Tijū- 
nelytė, prieš dukros gimimą, 
kaip diplomuota mokytoja (pe
dagogikos moks. magistrė), ve 
dė mokykloj specialaus auklėji
mo klasę. Motekaičių šeima 
yra universiteto personalo tar 
pe populiari. Jiedu gražiai su
sidraugavę su ten dirbančiais 
profesoriais bei jų šeimomis ir 
turi dažnų progų papasakoti 
jiems apie savo pavergtą tėvy
nę Lietuvą, o šeimų pobūvių 
metu — praktiškai pademonst
ruoti lietuvišką kulinariją, ku
rią svetimieji labai giria.

— Ale.vandria, Va., Junior 
Moman’s Club kreipėsi į Lietu
vos atstovą, prašydamas leisti 
tai organizacijai įtraukti Lie
tuvos pasiuntinybę į jos rengia 
mą ateinantį rudenį lankomų 
ambasadų skaičių. Ta organi
zacija tai rengia tikslu surink
ti lėšų iš ambasadų lankytojų 
labdaringiems tikslams.

Lietuvos atstovas ir ponia O. 
Kajeckienė sutiko, kad Lietu 
vos pa-bė būtų įtrauktą į lan
komų ambasadų skaičių..

— Valstybės departamento 
pareigūnų kvietimu, Lietuvos 
atstovas ir O. Kajeckienė da
lyvavo priėmime, surengtame 
V. departamente JAV neprik
lausomybės šventės proga lie
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